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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно типовото одобрение на моторни превозни средства и двигатели по
отношение на емисиите от тежкотоварни автомобили (Евро VІ) и относно достъпа 
до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства 
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2007)0851),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0007/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по транспорт и туризъм и на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. За да се осигури контрол върху 
емисиите на ултрафини частици (PM 0,1 
µm и по-ниски стойности), Комисията 
следва да бъде оправомощена да 
възприеме подход, който се основава на 
броя на замърсяващите частици, в 
допълнение към използвания в момента 
подход, основаващ се на тяхната маса. 

11. За да се осигури контрол върху 
емисиите на ултрафини частици (PM 0,1 
µm и по-ниски стойности), Комисията 
следва да бъде оправомощена да 
възприеме подход, който се основава на 
броя на замърсяващите частици, в 
допълнение към използвания в момента 
подход, основаващ се на тяхната маса. 
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Подходът, основаващ се на броя на 
частиците в емисиите, трябва да бъде 
съобразен с резултатите от Програмата 
за измерване на частиците (Particulate 
Measurement Programme/PMP) на ИКЕ 
на ООН и да бъде съвместим със
съществуващите амбициозни цели по 
отношение на околната среда.

Подходът, основаващ се на броя на 
частиците в емисиите, трябва да бъде 
съобразен с резултатите от Програмата 
за измерване на частиците (Particulate 
Measurement Programme/PMP) на ИКЕ 
на ООН и да бъде съвместим със 
съществуващите амбициозни цели по 
отношение на околната среда. Броят на 
частиците следва да бъде определен 
до 1 април 2009 г. в рамките на 
разработването на мерките за 
прилагане.

Or. de

Обосновка

Die Einführung einer Partikelzahl ist wichtig um die Anwendung von geschlossenen 
Dieselpartikelfiltern zu gewährleisten. Im Unterschied zu gewissen offenen Filtern, lassen 
geschlossene Filter keine ultrafeinen Partikel durch. Ultrafeine Partikel sind besonders 
Lungengängig und dadurch erheblich gesundheitsgefährdend.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. Комисията следва да започне да 
използва хармонизирани в световен 
мащаб цикли на шофиране при 
процедурата по изпитване, които 
представляват основата на 
нормативната уредба на ЕС за типово 
одобрение по отношение на емисиите. 
Следва да се обмисли и използването на 
преносими системи за измерване на 
емисии за проверка на реалните емисии, 
изхвърляни от превозните средства, и 
въвеждането на процедури за контрол 
на емисиите извън рамките на цикъла 
(OCE).

12. Комисията следва да започне да 
използва хармонизирани в световен 
мащаб цикли на шофиране при 
процедурата по изпитване, които 
представляват основата на 
нормативната уредба на ЕС за типово 
одобрение по отношение на емисиите. 
Следва да се прилага и използването на 
преносими системи за измерване на
емисии за проверка на реалните емисии, 
изхвърляни от превозните средства, и 
въвеждането на процедури за контрол 
на емисиите извън рамките на цикъла 
(OCE).

Or. de



PR\721750BG.doc 7/19 PE405.926v01-00

BG

Обосновка

Die Messung von Emissionen im realen Fahrbetrieb weißt oftmals erhebliche Unterschiede 
auf, zu den Zahlen, die im Prüfzyklus gemessen werden. Um zu verhindern, dass die 
Fahrzeuge spezifisch für den Prüfzyklus konzipiert werden und den Rest der Zeit mehr 
Emissionen ausstoßen, ist der Einsatz von transportablen Emissionsmesseinrichtungen und 
die Erfassung der Off-Cycle-Emissionen unabdingbar.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12а. Модернизирането на 
тежкотоварните превозни средства с 
филтри за дизелови частици може да 
предизвика повишено отделяне на 
азотен двуокис (NO2). Следователно, в 
рамките на тематичната стратегия 
относно замърсяването на въздуха, 
Комисията следва да разработи 
законодателно предложение за 
хармонизиране на националните 
законодателства в областта на 
модернизирането и да гарантира 
спазването на законодателството в 
областта на околната среда.

Or. de

Обосновка
Viele Städte und Kommunen werden Schwierigkeiten haben die anstehenden NO2 
Grenzwerte der Luftqualitätsrichtlinie einzuhalten. Um sicherzustellen, dass die 
Quellenbezogenen Emissionen gesenkt werden ist es daher wichtig auch die Nachrüstung von 
in Betrieb befindlichen Fahrzeugen zu regeln.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. За да може да се следи приносът на 14. За да може да се следи приносът на 
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този сектор за световните емисии от 
газове, предизвикващи парников ефект, 
Комисията би следвало да въведе 
изискване на измерване на разхода на 
гориво и на емисиите от въглероден 
двуокис на тежкотоварните превозни 
средства.

този сектор за световните емисии от 
газове, предизвикващи парников ефект, 
Комисията би следвало да въведе 
изискване на измерване на разхода на 
гориво и на емисиите от въглероден 
двуокис на тежкотоварните превозни 
средства. При необходимост 
Комисията следва да представи на 
Съвета и на Парламента 
законодателно предложение относно 
регулирането на емисиите от 
въглероден двуокис на 
тежкотоварните превозни средства.

Or. de

Обосновка
Sollten die Beobachtungen alarmierende Werte aufzeigen, sollte die Kommission Rat und 
Parlament einen Legislativvorschlag unterbreiten, um den Kohlendioxidausstoß zu regulieren.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

24. По-специално на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия за 
въвеждане в приложение І на пределни 
стойности, основаващи се на броя на 
частиците, за определяне на стойността 
на допустимото ниво на компонента 
NO2 в пределната стойност на NOх, за 
установяване на специални процедури, 
изпитвания и изисквания за типово 
одобрение и на процедура за измерване 
на броя на частиците, както и за 
приемане на мерки относно емисиите 
извън рамките на цикъла, достъпа до 
информация за ремонта и техническото 
обслужване на превозните средства и 
относно изпитвателните цикли, 
използвани за измерване на емисиите. 
Тъй като тези мерки са от общ характер 

24. По-специално на Комисията следва 
да бъдат предоставени правомощия за 
въвеждане в приложение І на пределни 
стойности, основаващи се на броя на 
частиците, за определяне на стойността 
на допустимото ниво на компонента 
NO2 в пределната стойност на NOх, за 
установяване на специални процедури, 
изпитвания и изисквания за типово 
одобрение и на процедура за измерване 
на броя на частиците, както и за 
приемане на мерки относно емисиите 
извън рамките на цикъла, използването 
на преносими системи за измерване на 
емисии, достъпа до информация за 
ремонта и техническото обслужване на 
превозните средства и относно 
изпитвателните цикли, използвани за 
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и са предназначени да допълнят
настоящия регламент чрез добавяне на
нови несъществени елементи, те следва 
да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

измерване на емисиите. Тъй като тези 
мерки са от общ характер и те 
предизвикват изменение на 
несъществени елементи от настоящия 
регламент посредством разширяване с
нови несъществени елементи, те следва 
да бъдат приети в съответствие с 
процедурата по регулиране с контрол, 
предвидена в член 5а от Решение 
1999/468/ЕО.

Or. de

Обосновка
Die Messung von Emissionen im realen Fahrbetrieb weißt oftmals erheblich Unterschiede 
auf, zu den Zahlen, die im Prüfzyklus gemessen werden. Um zu verhindern, dass die 
Fahrzeuge spezifisch für den Prüfzyklus konzipiert werden und den Rest der Zeit mehr 
Emissionen ausstoßen, ist der Einsatz von transportablen Emissionsmesseinrichtungen und 
die Erfassung der Off-Cycle-Emissionen unabdingbar.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – встъпителна част и буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията следва да приеме, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 39, параграф 9 от Директива 
2007/46/EО, мерките по прилагане на 
настоящия член. Тези мерки се отнасят 
до следните елементи:

4. Комисията следва да приеме, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 39, параграф 9 от Директива 
2007/46/EО, мерките по прилагане на 
настоящия член. Тези мерки трябва да 
бъдат представени най-късно до 1 
април 2009 г. и те се отнасят до 
следните елементи: 

а) емисии на отработилите газове от 
изходната тръба на последния 
шумозаглушител, включително 
изпитвателни цикли, емисии извън 
рамките на цикъла, брой на частиците, 
емисии при работа на празен ход, 
непрозрачност (оптическа плътност) на 
дима и правилната работа и 
възстановяване на устройства, 

а) емисии на отработилите газове от 
изходната тръба на последния 
шумозаглушител, използване на 
преносими системи за измерване на 
емисии за проверка на реалните 
емисии, изхвърляни от превозните 
средства, проверка и ограничаване на
емисиите извън рамките на цикъла с 
цел спазване на определените в 
Приложение I пределни стойности на 
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регулиращи замърсяването; емисиите, определяне на пределни 
стойности за броя на частиците при 
спазване на съществуващите 
амбициозни изисквания за опазване на 
околната среда, емисии при работа на 
празен ход, непрозрачност (оптическа 
плътност) на дима и правилната работа 
и възстановяване на устройства, 
регулиращи замърсяването;

Or. de

Обосновка
Bis zum 1. April 2009 sollten die Durchführungsmaßnahmen vorliegen, damit die Hersteller 
und die Zulieferer alle Angaben besitzen um die Fahrzeuge zeitig Normgerecht umzurüsten. 
Die Messung von Emissionen im realen Fahrbetrieb weißt oftmals erheblich Unterschiede 
auf, zu den Zahlen, die im Prüfzyklus gemessen werden. Um zu verhindern, dass die 
Fahrzeuge spezifisch für den Prüfzyklus konzipiert werden und den Rest der Zeit mehr 
Emissionen ausstoßen, ist der Einsatz von transportablen Emissionsmesseinrichtungen und 
die Erfassung der Off-Cycle-Emissionen unabdingbar.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приеме, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 39, параграф 9 от Директива 
2007/46/EО, други мерки относно 
специалните процедури, изпитвания и 
изисквания, свързани с типовото 
одобрение.

Комисията може да приеме, в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 39, параграф 9 от Директива 
2007/46/EО, други мерки относно 
специалните процедури, изпитвания и 
изисквания, свързани с типовото 
одобрение, за да се отрази 
техническият прогрес по въпроси, 
обхванати от съществуващи 
разпоредби, като същевременно 
съществуващите амбициозни 
изисквания за опазване на околната 
среда запазват своята сила. Тези 
мерки трябва да бъдат приети в срок 
до 1 април 2009 г.

Or. de
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Обосновка

Es sollen keine neuen Elemente in das Komitologieverfahren aufgenommen werden und es 
muss sichergestellt werden, dass der bestehende hohe Umweltschutz gewahrt bleibt.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторите на превозни средства
трябва да гарантират, че превозното 
средство не се движи без реагент за 
еднократна употреба.

2. Производителите трябва да 
гарантират, че превозното средство не 
може да се движи без реагент за 
еднократна употреба.

Or. de

Обосновка
Nach jetzigem Stand der Gesetzgebung können Fahrzeuge auch ohne Reagens noch fahren 
und stoßen somit mehr Schadstoffe aus, als in Anhang I festgeschrieben. Um dies zu 
verhindern, sollten Hersteller in Zukunft sicherstellen, dass Fahrzeuge ohne das sich 
verbrauchende Reagens nicht mehr gefahren werden können.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – първа алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Считано от 1 октомври 2014 г., в 
случай на нови превозни средства, 
които не съответстват на изискванията 
на настоящия регламент, националните 
органи считат сертификатите за 
съответствие за невалидни за целите на 
член 26 на Директива 2007/46/EО, и на 
основания, свързани с емисиите, 
забраняват регистрацията, продажбата и 
пускането в експлоатация на тези 
превозни средства.

2. Считано от 1 април 2013 г., в случай 
на нови превозни средства, които не 
съответстват на изискванията на 
настоящия регламент, националните 
органи считат сертификатите за 
съответствие за невалидни за целите на 
член 26 на Директива 2007/46/EО, и на 
основания, свързани с емисиите, 
забраняват регистрацията, продажбата и 
пускането в експлоатация на тези 
превозни средства.
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Or. de

Обосновка
Ein früheres Einführungsdatum ist technisch machbar und lässt der Kommission genügend 
Zeit die Durchführungsmaßnahmen abzuschließen.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – втора алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези стимули се прилагат към всички 
нови превозни средства, пускани на 
пазара на съответната държава-членка, 
които са в съответствие с настоящия 
регламент. Въпреки това те не могат да 
се прилагат след 1 октомври 2014 г.

Тези стимули се прилагат към всички 
нови превозни средства, пускани на 
пазара на съответната държава-членка, 
които са в съответствие с настоящия 
регламент и мерките за неговото 
прилагане. Въпреки това те не могат да 
се прилагат след 1 април2013 г.

Or. de

Обосновка
Ein früheres Einführungsdatum ist technisch machbar und lässt der Kommission genügend 
Zeit die Durchführungsmaßnahmen abzuschließen.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – трета алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видовете нарушения на операторите, 
които подлежат на санкция, 
включват управлението на превозно 
средство без реагент за еднократна 
употреба.

заличава се

Or. de



PR\721750BG.doc 13/19 PE405.926v01-00

BG

Обосновка

Nach jetzigem Stand der Gesetzgebung können Fahrzeuge auch ohne Reagens noch fahren 
und stoßen somit mehr Schadstoffe aus, als in Anhang I festgeschrieben. Um dies zu 
verhindern, sollten Hersteller in die Pflicht genommen werden sicherzustellen, dass 
Fahrzeuge ohne das sich verbrauchende Reagens nicht mehr gefahren werden können.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След приключването на програмата за
измерване на частиците на ИКЕ на 
ООН, провеждана под егидата на 
Световния форум за хармонизация на 
регулаторната уредба за превозните 
средства, Комисията, без да снижава 
нивото на опазване на околната среда в 
Общността:

1. След приключването на 
съответните части на програмата за 
измерване на частиците на ИКЕ на 
ООН, провеждана под егидата на 
Световния форум за хармонизация на 
регулаторната уредба за превозните 
средства и най-късно до 1 април 2009 г., 
Комисията, без да снижава нивото на 
опазване на околната среда в 
Общността:

Or. de

Обосновка

Bis zum 1. April 2009 sollten die Durchführungsmaßnahmen vorliegen, damit die Industrie 
alle Angaben besitzt um die Fahrzeuge zeitig Normgerecht umzurüsten.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията продължава да извършва 
преглед на замърсителите, изброени в 
точка 2 на член 3. Ако стигне до 
заключение, че е подходящо да се 
регулират емисиите и от други 
замърсители, тя съответно извършва

4. Комисията продължава да извършва 
преглед на замърсителите, изброени в 
точка 2 на член 3. Ако стигне до 
заключение, че е подходящо да се 
регулират емисиите и от други 
замърсители, тя представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
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изменение на настоящия регламент. предложение за изменение на 
настоящия регламент.

Or. de

Обосновка

Sollte die Kommission der Ansicht sein, die Emissionen weiterer Schadstoffe regeln zu 
müssen, so sollte dies im Rahmen des Mitentscheidungsverfahren geschehen.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Директива 80/1269/EИО на Съвета, 
Директиви 88/195/ЕИО, 97/21/ЕО, 
1999/99/ЕО и 2005/78/ЕО на Комисията, 
и Директива 2005/55/EО се отменят, 
считано от 1 октомври 2014 г.

1. Директива 80/1269/EИО на Съвета, 
Директиви 88/195/ЕИО, 97/21/ЕО, 
1999/99/ЕО и 2005/78/ЕО на Комисията, 
и Директива 2005/55/EО се отменят, 
считано от 1 април 2013 г.

Or. de

Обосновка

Ein früheres Einführungsdatum ist technisch machbar und lässt der Kommission genügend 
Zeit die Durchführungsmaßnahmen abzuschließen.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 април 2013 г.
Въпреки това член 8, параграф 3 и член 
10 се прилагат от датата на влизане в 
сила, а точки 1 а) i), 1 б) i), 2 а), 3 а) i), 3 
б) i), 3 в) i) и 3 г) i) от приложение II се 
прилагат от 1 октомври 2014 г.

Той се прилага от 1 април 2012 г.
Въпреки това член 8, параграф 3 и член 
10 се прилагат от датата на влизане в 
сила, а точки 1 а) i), 1 б) i), 2 а), 3 а) i), 3 
б) i), 3 в) i) и 3 г) i) от приложение II се 
прилагат от 1 април 2013 г.
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Or. de

Обосновка

Ein früheres Einführungsdatum ist technisch machbar und lässt der Kommission genügend 
Zeit die Durchführungsmaßnahmen abzuschließen.

Изменение 16

Предложение за регламент
Приложение I
Текст, предложен от Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Пределни стойности на емисиите Евро VІ 

Пределни стойности
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

маса на 
частиц

ите 
(mg/kW

h)

брой 
на 

частиц
ите (1)
(#/kWh

)
ESC 
(SZ)

1500 130 400 10 10

ETC 
(SZ)

4000 160 400 10 10

ETC 
(FZ) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Забележка:
FZ = Принудително запалване 
SZ = Компресионно запалване
1. На по-късен етап ще бъде определен стандарт за броя им.
2. Пределните стойности за циклите WHSC и WHTC ще бъдат въведени на по-късен етап, след като бъдат 
определени корелационните коефициенти по отношение на настоящите цикли (ESC и ETC). 
3. Допустимото ниво на компонента NO2 в пределната стойност на NOx може да бъде определено на по-късен етап. 

Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
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Пределни стойности на емисиите Евро VІ

Пределни стойности
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

маса на 
частиц

ите 
(mg/kW

h)

брой 
на 

частиц
ите (1) 
(#/kWh

)
ESC 
(SZ)

1500 130 400 10 5

ETC 
(SZ)

4000 160 400 10 5

ETC 
(FZ) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Забележка:
FZ = Принудително запалване 
SZ = Компресионно запалване
1. На по-късен етап ще бъде определен стандарт за броя им и най-късно до 1 април 2009 г.
2. Пределните стойности за циклите WHSC и WHTC ще бъдат въведени на по-късен етап, след като бъдат 
определени корелационните коефициенти по отношение на настоящите цикли (ESC и ETC) и най-късно до 1 април 
2009 г.
3. Допустимото ниво на компонента NO2 в пределната стойност на NOx може да бъде определено на по-късен етап, 
най-късно до 1 април 2009 г.

Or. de

Обосновка

Messungen haben gezeigt, dass der Stand der Technik so weit ist, dass ein niedrigerer Wert 
als 10 mg/kWh Partikelmasse erreicht werden kann. Feinstaubemissionen sind ein 
erhebliches Problem für die Luftqualität und für die menschliche Gesundheit. Das Parlament 
hat in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass eine Behebung des Problems 
an der Emissionsquelle stattfinden muss. Nicht nur Transitländern würden daher niedrigere 
Partikelmassewerte zugute kommen.
Bis zum 1. April 2009 sollten die Durchführungsmaßnahmen vorliegen, damit die Industrie 
alle Angaben besitzt um die Fahrzeuge zeitig Normgerecht umzurüsten.



PR\721750BG.doc 17/19 PE405.926v01-00

BG

EXPLANATORY STATEMENT

Durch die Verbrennung von auf fossilen Energieträgern basierenden Treibstoffen wie Benzin, 
Diesel und Gas, werden Emissionen freigesetzt, welche für die Gesundheit sowie Flora und 
Fauna schädlich sind und zur Erwärmung der Atmosphäre beitragen.

Saubere LKW leisten einen erheblichen Beitrag für eine bessere Luftqualität in Europa. Dies 
ist eng mit dem Durchschnittsalter der Kraftfahrzeugflotte auf Europas Straßen verbunden. 
Sinkt das Durchschnittsalter der LKW, so steigt der Anteil von LKW, die weniger umwelt-
und gesundheitsschädigende Abgase emittieren.

Der Kommissionsvorschlag

Im Rahmen des 6. Umwelt-Aktionsprogramms und des darauf  beruhenden Programms Clean 
Air For Europe hat die Kommission im September 2005 einen Vorschlag für eine 
Thematische Strategie zur Luftreinhaltung vorgelegt. Der am 21.12.2007 vorgestellte 
Vorschlag der Kommission für eine Euro-VI-Verordnung soll eine der Maßnahmen darstellen 
um für eine saubere Luft zu wirken.

Der Kommissionsvorschlag sieht die Einführung harmonisierter technischer Vorschriften für 
schwere Nutfahrzeuge vor, um das Funktionieren des Binnenmarktes zusammen mit einem 
hohen Umweltschutz zu gewährleisten. Es werden Grenzwerte für die schädlichen 
Emissionen von Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffoxide (NOx) und Partikel (PM) festgelegt.Im 
Vergleich zu Euro-V soll die erlaubte Partikelmasse um 66% und der NOx-Austoß um 80% 
gesenkt werden. Um das Ziel eines funktionierenden Binnenmarkts unter Gewährleistung 
eines hohen Umweltschutzniveaus zu ermöglichen, sieht der Kommissionsvorschlag 
außerdem Maßnahmen zum Zugang zu Reparaturinformationen vor.

Parallel zu dem vorliegenden Verordnungsvorschlag ("politische Verordnung") wird nach 
dem Zwei-Ebenen-Konzept eine "technische Verordnung" erarbeitet, in der die technischen 
Spezifikationen, die auch die grundlegenden Anforderungen erfüllen, festgelegt werden.

Die Euro-VI-Verordnung soll die seit November 2006 geltenden Euro-IV-
Emissionsgrenzwerte und die ab Oktober 2008 einschlägigen Euro-V-Emissionsgrenzwerte 
ab 2013 ersetzen.

Ansatz des Berichterstatters

Der Berichterstatter bedauert, dass der Kommissionsvorschlag bei der Festlegung der 
Grenzwerte für die Partikelmasse nicht ambitionierter ist. Im Laufe der 
Vorbereitungsdiskussionen ist klar geworden, dass weitere Reduzierungen bei den 
Grenzwerten nötig sind um den Einsatz von geschlossenen Filtern, die ultrafeine Partikel 
filtern, zu gewährleisten. Dies ist technisch realisierbar und auch in Tests schon gemessen 
worden. Der Berichterstatter schlägt daher vor einen Schritt weiter zu gehen und den 
Grenzwert für Partikelmasse von 10 mg/kWh im Kommissionsvorschlag, auf 5 mg/kWh 
runterzusetzen. 

Der Kommissionsvorschlag sieht die Einführung der neuen Emissionsgrenzwerte erst ab 2013 
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vor. Ein früheres Einführungsdatum ist aber dem Stand der Technik nach möglich. Der 
Berichterstatter fordert daher das Abschließen der Arbeiten im Komitologieverfahren bis zum 
1. April 2009. 36 Monate danach, d.h. zum 1. April 2012 sollen die neuen 
Emissionsgrenzwerte für die neuen Fahrzeugtypen gelten und am 1. April 2013 für alle 
Fahrzeuge.

Die Feinstaubproblematik soll durch die Diskussion um die Stickoxide nicht untergehen. 
Besonders in den Großstädten ist die Verschmutzung zu spüren. Die Einführung einer 
Partikelzahl in Korrelation mit einer geringen Partikelmasse gewährleistet, dass ultrafeine 
Partikel nicht freigesetzt werden. Die Partikelzahl sollte mit den Durchführungsmaßnahmen 
festgelegt werden.

Der Berichterstatter unterstützt und befürwortet die im Kommissionsvorschlag weiterhin 
geltende Möglichkeit für die Mitgliedstaaten, die vorzeitige Einführung von sauberen 
Fahrzeugen durch finanzielle Anreize zu fördern.

Die Kommission hat in ihrem Vorschlag die Regelungen über den Zugang zu 
Reparaturinformationen der Normen Euro 5 und 6 übernommen. Der Berichterstatter 
unterstützt hier den Kommissionsvorschlag und betont, dass unabhängige Marktteilnehmer in 
gleicher Weise wie autorisierte Händler und Reparaturbetriebe einen standardisierten Zugang 
zu Reparatur- und OBD- Informationen erhalten müssen. Wartung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen dienen der Funktionsfähigkeit und dem ordnungsmäßigen Betrieb eines 
Fahrzeugs. Indem auch unabhängige Markteilnehmer Reparaturen problemlos durchführen 
können, wird der Zugang zur regelmäßigen Wartung vereinfacht. Eine regelmäßige Wartung 
sorgt für einen sicheren und darüber hinaus umweltschonenden Betrieb eines Fahrzeugs und 
ist daher zu unterstützen.

Unabhängig durchgeführte Tests zeigen, dass die Emissionen im realen Fahrbetrieb von 
denen die im Testzyklus gemessen werden durchaus abweichen können. Um sicherzustellen, 
dass Fahrzeuge auch außerhalb des Testzyklus die Grenzwerte einhalten, fordert der 
Berichterstatter den Einsatz transportabler Emissionsmesseinrichtungen und die Einführung 
von Verfahren zur Erfassung der Off-Cycle-Emissionen.

Die Nachrüstung von schweren Nutzfahrzeugen mit Diesel-Partikel-Filtern kann einen 
höheren NO2-Austoß verursachen. Viele Städte und Kommunen werden Schwierigkeiten 
haben die anstehenden NO2 Grenzwerte der Luftqualitätsrichtlinie einzuhalten. Um 
sicherzustellen, dass die quellenbezogenen Emissionen gesenkt werden ist es wichtig die 
Nachrüstung von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen zu regeln. Der Berichterstatter fordert 
die Kommission auf, dazu einen Vorschlag zu erarbeiten.

Im Lichte der Diskussion um den Klimawandel sowie der Kostenersparnis durch einen 
niedrigeren Verbrauch, fordert der Berichterstatter ebenfalls, dass die Kommission unter 
Beachtung der gemessenen Daten, gegebenenfalls einen Vorschlag zur Regulierung des 
Kohlendioxids von schweren Nutzfahrzeugen vorlegt.

Bei der Aufteilung zwischen dem, was in Mitentscheidung und dem, was in Komitologie 
entschieden werden soll, muss darauf geachtet werden, dass wichtige Entscheidungen wie die 
Einführung von Grenzwerten für neue Stoffe im Mitentscheidungsverfahren beschlossen 
werden.
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Fahrzeuge, die anhand eines Reagens ihre Emissionen senken, können heutzutage auch ohne 
dieses Reagens fahren und somit unter realen Fahrbedingungen Emissionen verursachen, die 
weit über den geforderten Grenzwerten liegen. Hersteller sollten in Zukunft sicherstellen, dass 
Fahrzeuge, die die EURO VI Grenzwerte anhand dieser Technologie einhalten, ohne das sich 
verbrauchende Reagens nicht mehr gefahren werden können. Somit wäre die Einhaltung der 
Grenzwerte gewährleistet.
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