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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových 
vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) 
a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel
(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0851),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0007/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem zajistit regulaci emisí velmi 
jemných znečišťujících částic (PM 0,1 µm 
a méně) by Komise měla získat pravomoc 
k přijetí přístupu založeného na množství 
částic u emisí znečisťujících částic jako 
doplnění přístupu založeného na hmotnosti 
částic emisí, který je v současné době 
používán. Přístup založený na počtu částic 
emisí by měl vycházet z výsledků 
programu EHK OSN pro měření částic 
(Particulate Measurement Programme –

(11) S cílem zajistit regulaci emisí velmi 
jemných znečišťujících částic (PM 0,1 µm 
a méně) by Komise měla získat pravomoc 
k přijetí přístupu založeného na množství 
částic u emisí znečisťujících částic jako 
doplnění přístupu založeného na hmotnosti 
částic emisí, který je v současné době 
používán. Přístup založený na počtu částic 
emisí by měl vycházet z výsledků 
programu EHK OSN pro měření částic 
(Particulate Measurement Programme –
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PMP) a být v souladu se stávajícími 
ambiciózními cíli, pokud jde o životní 
prostředí.

PMP) a být v souladu se stávajícími 
ambiciózními cíli, pokud jde o životní 
prostředí. Počet částic by měl být stanoven 
v připravovaných prováděcích opatřeních 
do 1. dubna 2009.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení počtu částic je důležité k tomu, aby bylo zajištěno používání uzavřených 
částicových filtrů pro naftové motory. Uzavřené filtry na rozdíl od některých otevřených filtrů 
nepropouštějí velmi jemné částice. Tyto částice velmi snadno pronikají do plic, a proto jsou 
zdraví značně škodlivé.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla přijmout celosvětově 
harmonizované jízdní cykly v postupu 
zkoušek, který poskytne základ předpisů o 
ES schvalování typu s ohledem na emise. 
Mělo by se rovněž zvážit použití
přenosných měřicích systémů pro ověření 
aktuálních emisí vozidel v provozu a 
zavedení postupů pro regulaci emisí mimo 
cyklus.

(12)Komise by měla přijmout celosvětově 
harmonizované jízdní cykly v postupu 
zkoušek, který poskytne základ předpisů o 
ES schvalování typu s ohledem na emise. 
Měly by se rovněž používat přenosné 
měřicí systémy pro ověření aktuálních 
emisí vozidel v provozu a zavést postupy
pro regulaci emisí mimo zkušební cyklus.

Or. de

Odůvodnění

Měření emisí ve skutečném provozu často vykazuje značné rozdíly oproti číselným údajům 
získaným ve zkušebním cyklu. Aby se zabránilo vývoji vozidel výlučně pro zkušební cyklus, po 
jehož ukončení by tato vozidla produkovala více emisí, je naprosto nezbytné používat 
přenosné měřící systémy a zavést postupy pro regulaci emisí mimo zkušební cyklus.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V důsledku dodatečného vybavení 
těžkých užitkových vozidel částicovými 
filtry pro naftové motory se může zvýšit 
produkce NO2. V rámci tematické 
strategie o znečišťování ovzduší by proto 
Komise měla předložit legislativní návrh 
na harmonizaci vnitrostátních předpisů 
o dodatečném vybavení a zajistit, aby 
v této souvislosti byly dodržovány závazky 
v oblasti životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Mnoho měst a obcí bude mít problémy s dodržováním připravovaných mezních hodnot pro 
NO2 ve směrnici o kvalitě ovzduší. Má-li být zajištěno snížení emisí u jejich zdroje, je důležité 
právně upravit i dodatečné vybavení vozidel, která jsou již v provozu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) V zájmu monitorování toho, jak tento 
sektor přispívá ke globálním emisím 
skleníkových plynů, by Komise měla 
zavést měření spotřeby paliva a emisí 
oxidu uhličitého u těžkých nákladních 
vozidel.

(14) V zájmu monitorování toho, jak tento 
sektor přispívá ke globálním emisím 
skleníkových plynů, by Komise měla 
zavést měření spotřeby paliva a emisí 
oxidu uhličitého u těžkých nákladních 
vozidel. Komise by případně měla Radě 
a Parlamentu předložit legislativní návrh 
týkající se regulace emisí oxidu uhličitého 
z těžkých užitkových vozidel.

Or. de



PR\721750CS.doc 7/16 PE405.926v01-00

CS

Odůvodnění

Pokud by monitorování dospělo k alarmujícím hodnotám, měla by Komise Radě a Parlamentu 
předložit legislativní návrh, jehož cílem by bylo snížit produkci oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc k zavedení mezních hodnot 
založených na počtu částic v příloze I za 
účelem upřesnění hodnoty přípustné 
úrovně NO2 v mezní hodnotě NOx, 
zavádění zvláštních postupů, zkoušek a
požadavků pro schvalování typu, jakož i 
postupu měření u počtu částic, a k přijetí
opatření týkajících se emisí mimo cyklus, 
přístupu k informacím o opravách a údržbě 
vozidla a zkušebních cyklů používaných 
pro měření emisí. Protože jsou tato 
opatření obecného významu a jejich 
účelem je doplnit toto nařízení o nové jiné 
než podstatné prvky, měla by být přijímána 
regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(24) Komisi by zejména měla být svěřena 
pravomoc zavést v příloze I mezní hodnoty 
založené na počtu částic, případně stanovit
hodnoty přípustné úrovně NO2 v mezní 
hodnotě NOx, zavádět zvláštní postupy, 
zkoušky a požadavky pro schvalování typu, 
jakož i postup měření u počtu částic, a 
přijímat opatření týkající se emisí mimo 
cyklus, používání přenosných měřicích 
systémů, přístupu k informacím o opravách 
a údržbě vozidla a zkušebních cyklů 
používaných pro měření emisí. Protože 
jsou tato opatření obecného významu a 
jejich účelem je doplnit toto nařízení o 
nové, jiné než podstatné prvky, měla by být 
přijímána regulativním postupem s 
kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

Or. de

Odůvodnění

Měření emisí ve skutečném provozu často vykazuje značné rozdíly oproti číselným údajům 
získaným ve zkušebním cyklu. Aby se zabránilo vývoji vozidel výlučně pro zkušební cyklus, po 
jehož ukončení by tato vozidla produkovala více emisí, je naprosto nezbytné používat 
přenosné měřící systémy a zavést postupy pro regulaci emisí mimo zkušební cyklus.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – Úvodní část a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Prováděcí opatření k tomuto článku 
přijme Komise postupem podle čl. 39 odst. 
9 směrnice 2007/46/ES. Opatření se musí 
vztahovat na následující:

4. Prováděcí opatření k tomuto článku 
přijme Komise postupem podle čl. 39 odst. 
9 směrnice 2007/46/ES. Tato opatření musí 
být přijata nejpozději do 1. dubna 2009 
a vztahovat se na: 

a) emise z výfuku, včetně zkušebních 
cyklů, emisí mimo cyklus, počtu částic, 
emisí při volnoběhu, opacity kouře a 
správné činnosti a regenerace zařízení 
k regulaci znečišťujících látek;

a) emise z výfuku, včetně zkušebních 
cyklů, používání přenosných měřicích 
systémů k ověření skutečných emisí při 
provozu, kontroly a omezování emisí 
mimo cyklus s cílem dodržet mezní 
hodnoty emisí uvedené v příloze I, 
stanovení mezních hodnot pro počet částic
respektujících stávající přísné požadavky 
na ochranu životního prostředí, emisí při 
volnoběhu, opacity kouře a správné 
činnosti a regenerace zařízení k regulaci 
znečišťujících látek;

Or. de

Odůvodnění

Mají-li mít výrobci a dovozci k dispozici údaje potřebné k tomu, aby mohli včas přizpůsobit 
výbavu vozidel normě, měla by být prováděcí opatření přijata do 1. dubna 2009. Měření emisí 
ve skutečném provozu často vykazuje značné rozdíly oproti číselným údajům získaným ve 
zkušebním cyklu. Aby se zabránilo vývoji vozidel výlučně pro zkušební cyklus, po jehož 
ukončení by tato vozidla produkovala více emisí, je naprosto nezbytné používat přenosné 
měřící systémy a zavést postupy pro regulaci emisí mimo zkušební cyklus.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 - pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může postupem podle čl. 39 odst. 
9 směrnice 2007/46/ES přijmout další 
opatření týkající se konkrétních postupů, 

Komise může postupem podle čl. 39 odst. 
9 směrnice 2007/46/ES přijmout další 
opatření týkající se konkrétních postupů, 
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zkoušek a požadavků pro schvalování typu. zkoušek a požadavků pro schvalování typu, 
aby zohlednila technický pokrok 
v oblastech, na něž se vztahují současná 
ustanovení, aniž přitom zmírní stávající 
přísné požadavky na ochranu životního 
prostředí. Tato opatření musí být přijata 
do 1. dubna 2009.

Or. de

Odůvodnění

Do postupu projednávání ve výborech by se neměly zahrnovat nové prvky. Dále je třeba 
zajistit, že bude zachována současná vysoká ochrana životního prostředí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé vozidel zajistí, aby 
vozidlo nebylo v provozu bez pomocného 
činidla.

2. Výrobci vozidel zajistí, aby vozidlo 
nemohlo být zprovozněno bez pomocného 
činidla.

Or. de

Odůvodnění

Platné právní předpisy umožňují provoz vozidel i bez pomocného činidla, která tak produkují 
více škodlivých látek, než stanovuje příloha 1. Má-li se tomu zamezit, měli by výrobci 
v budoucnu zajistit, aby vozidla bez pomocného činidla nemohla být zprovozněna.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S účinkem od 1. října 2014 v případě 
nových vozidel, která nesplňují podmínky 
tohoto nařízení, musí vnitrostátní orgány 
považovat osvědčení o shodě za neplatná 

2. S účinkem od 1. dubna 2013 v případě 
nových vozidel, která nesplňují podmínky 
tohoto nařízení, musí vnitrostátní orgány 
považovat osvědčení o shodě za neplatná 
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pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a 
z důvodů souvisejících s emisemi zakážou 
registraci, prodej a uvedení do provozu 
takových vozidel.

pro účely článku 26 směrnice 2007/46/ES a 
z důvodů souvisejících s emisemi zakážou 
registraci, prodej a uvedení do provozu 
takových vozidel.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení dřívějšího data je technicky proveditelné a ponechává Komisi dostatečný čas 
k tomu, aby dokončila práci na prováděcích opatřeních.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 - pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto pobídky se použijí na všechna nová 
vozidla uváděná na trh příslušného 
členského státu, která splňují podmínky 
tohoto nařízení. Přestanou nicméně platit 
nejpozději k 1. říjnu 2014.

Tyto pobídky se použijí na všechna nová 
vozidla uváděná na trh příslušného 
členského státu, která splňují podmínky 
tohoto nařízení a jeho prováděcích 
opatření. Přestanou nicméně platit 
nejpozději k 1. dubnu 2013.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení dřívějšího data je technicky proveditelné a ponechává Komisi dostatečný čas 
k tomu, aby dokončila práci na prováděcích opatřeních.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 - pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K typům porušení nařízení ze strany 
provozovatelů, na které se vztahuje 
sankce, musí náležet i provoz vozidla bez 
pomocného činidla.

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Platné právní předpisy umožňují provoz vozidel i bez pomocného činidla, která tak produkují 
více škodlivých látek, než stanovuje příloha 1. Mají-li mít výrobci a dovozci k dispozici údaje 
potřebné k tomu, aby mohli včas přizpůsobit výbavu vozidel normě, měla by být prováděcí 
opatření přijata do 1. dubna 2009.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – Úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po skončení Programu měření částic 
OSN/EHK, který se uskutečňuje pod 
záštitou Světového fóra pro sladění 
předpisů pro motorová vozidla, Komise, 
aniž by snížila úroveň ochrany životního 
prostředí v rámci Společenství:

1. Po skončení příslušných částí Programu 
měření částic OSN/EHK, který se 
uskutečňuje pod záštitou Světového fóra 
pro sladění předpisů pro motorová vozidla, 
avšak nejpozději do 1. dubna 2009, 
Komise, aniž by snížila úroveň ochrany 
životního prostředí v rámci Společenství:

Or. de

Odůvodnění

Mají-li mít výrobci a dovozci k dispozici údaje potřebné k tomu, aby mohli včas přizpůsobit 
výbavu vozidel normě, měla by být prováděcí opatření přijata do 1. dubna 2009.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise bude pravidelně posuzovat 
znečišťující látky uvedené v bodě 2 článku 
3. Pokud Komise dospěje k závěru, že je 
vhodné upravit emise dalších 
znečišťujících látek, změní odpovídajícím 
způsobem toto nařízení.

4. Komise bude pravidelně posuzovat 
znečišťující látky uvedené v bodě 2 článku 
3. Pokud Komise dospěje k závěru, že je 
vhodné upravit emise dalších 
znečišťujících látek, předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh na změnu 
tohoto nařízení.



PE405.926v01-00 12/16 PR\721750CS.doc

CS

Or. de

Odůvodnění

Dospěje-li Komise k názoru, že je nutné upravit emise dalších škodlivých látek, měla by být 
tato změna přijata v rámci postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Směrnice Rady 80/1269/EHS, směrnice 
Komise 88/195/EHS, 97/21/ES, 
1999/99/ES a 2005/78/ES a směrnice 
2005/55/ES se zrušují s účinkem od 1. 
října 2014.

1. Směrnice Rady 80/1269/EHS, směrnice 
Komise 88/195/EHS, 97/21/ES, 
1999/99/ES a 2005/78/ES a směrnice 
2005/55/ES se zrušují s účinkem od 
1. dubna 2013.

Or. de

Odůvodnění

Stanovení dřívějšího data je technicky proveditelné a ponechává Komisi dostatečný čas 
k tomu, aby dokončila práci na prováděcích opatřeních.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. dubna 2013. 
Nicméně čl. 8 odst. 3 a článek 10 se použijí 
od data vstupu v platnost a body 1 a) i), 1 
b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) a 3 d) i) 
přílohy II se použijí ode dne 1. října 2014.

Použije se ode dne 1. dubna 2012. 
Nicméně čl. 8 odst. 3 a článek 10 se použijí 
od data vstupu v platnost a body 1 a) i), 1 
b) i), 2 a), 3 a) i), 3 b) i), 3 c) i) a 3 d) i) 
přílohy II se použijí ode dne 1. dubna 
2013.

Or. de
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Odůvodnění

Stanovení dřívějšího data je technicky proveditelné a ponechává Komisi dostatečný čas 
k tomu, aby dokončila práci na prováděcích opatřeních.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Příloha I
Znění navržené Komisí

PŘÍLOHA I 

Mezní hodnoty emisí Euro VI

Mezní hodnoty
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Hmotno
st částic 
(mg/kW

h)

Počet 
částic 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(CI)

1500 130 400 10 10

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Poznámky:
PI = zážehový motor 
CI = vznětový motor
1) Číselná hodnota bude stanovena v pozdější fázi.
2) Mezní hodnoty vztahující se k celosvětově harmonizovanému jízdnímu cyklu v ustáleném stavu (WHSC) a celosvětově 
harmonizovanému neustálenému jízdnímu cyklu (WHTC) budou zavedeny v pozdější fázi, jakmile budou stanoveny 
korelační faktory s ohledem na současné cykly (ESC a ETC). 
3) Přípustnou úroveň NO2 v mezní hodnotě NOx lze stanovit v pozdější fázi. 

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA I 

Mezní hodnoty emisí Euro VI



PE405.926v01-00 14/16 PR\721750CS.doc

CS

Mezní hodnoty
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Hmotno
st částic 
(mg/kW

h)

Počet 
částic 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(CI)

1500 130 400 10 5

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 5

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Poznámky:
PI = zážehový motor 
CI = vznětový motor
1) Číselná hodnota bude stanovena v pozdější fázi, nejpozději však do 1. dubna 2009.
2) Mezní hodnoty vztahující se k celosvětově harmonizovanému jízdnímu cyklu v ustáleném stavu (WHSC) a celosvětově 
harmonizovanému neustálenému jízdnímu cyklu (WHTC) budou zavedeny v pozdější fázi, jakmile budou stanoveny 
korelační faktory s ohledem na současné cykly (ESC a ETC), nejpozději však do 1. dubna 2009.
3) Přípustnou úroveň NO2 v mezní hodnotě NOx lze stanovit v pozdější fázi, nejpozději však do 1. dubna 2009.

Or. de

Odůvodnění

Měření ukázala, že současná úroveň techniky umožňuje, aby hmotnost částic byla nižší než 10 
mg/kWh. Emise jemného prachu představují značný problém pro kvalitu ovzduší a lidské 
zdraví. Parlament v minulosti opakovaně objasnil, že tento problém lze odstranit pouze 
u zdroje emisí. Z nižších hodnot pro hmotnost částic tedy nebudou mít prospěch pouze 
tranzitní země.
Má-li mít průmysl k dispozici údaje potřebné k tomu, aby mohl včas přizpůsobit výbavu 
vozidel normě, měla by být prováděcí opatření přijata do 1. dubna 2009.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Při spalování fosilních pohonných hmot, jako je benzin, nafta a zemní plyn, se uvolňují emise, 
které jsou škodlivé pro lidské zdraví, floru a faunu a které rovněž přispívají k oteplování 
atmosféry.

Ke zlepšování kvality ovzduší v Evropě významně přispívají „čistá“ nákladní vozidla. Tato 
skutečnost úzce souvisí s průměrným stářím užitkových vozidel na evropských silnicích.
Sníží-li se jejich průměrné stáří, vzroste podíl nákladních automobilů s nižší produkcí 
výfukových plynů, které jsou škodlivé pro životní prostředí a zdraví.

Návrh Komise

Komise v rámci 6. akčního programu v oblasti životního prostředí a z něj vycházejícího 
programu Čistý vzduch pro Evropu předložila v září 2005 návrh tematické strategie 
o znečišťování ovzduší. Dne 21. 12. 2007 představila návrh nařízení Euro VI, které má být 
jedním z účinných opatření pro čistý vzduch.

Podle návrhu Komise by měly být zavedeny harmonizované technické předpisy pro těžká 
užitková vozidla s cílem zajistit fungování vnitřního trhu i vysokou ochranu životního 
prostředí. Tento návrh dále stanoví mezní hodnoty pro škodlivé emise oxidu uhelnatého (CO), 
oxidů dusíku (NOx) a částic (PM). Ve srovnání s Euro V má být povolená hmotnost PM 
snížena o 66 % a emise NOx o 80 %. Aby bylo možno vytvořit fungující vnitřní trh, na němž 
bude současně zajištěna vysoká úroveň ochrany životního prostředí, zavádí návrh Komise 
i opatření týkající se přístupu k informacím o opravách.

Souběžně s předloženým návrhem nařízení („politického nařízení“) bylo v souladu s koncepcí 
dvou úrovní vypracováno „technické nařízení“, které stanoví technické specifikace 
respektující základní požadavky.

Nařízení Euro VI má počínaje rokem 2013 nahradit mezní hodnoty emisí Euro IV, které jsou 
v platnosti od listopadu 2006, a příslušné mezní hodnoty Euro V, jež vstoupí v platnost v říjnu 
2008.

Stanovisko zpravodaje

Zpravodaj lituje, že v návrhu Komise nejsou pro hmotnost částic stanoveny ambicióznější 
mezní hodnoty. Během přípravných diskusí vyšlo najevo, že má-li být zajištěno zavedení 
uzavřených filtrů zachycujících velmi jemné částice, je zapotřebí mezní hodnoty dále snížit.
Toto snížení je technicky proveditelné a v této souvislosti již byla provedena testovací měření.
Zpravodaj proto navrhuje, aby byl učiněn další krok a aby mezní hodnota pro hmotnost částic 
byla oproti Komisí navrhovaným 10 mg/kWh na 5 mg/kWh ještě snížena.

Komise ve svém návrhu předpokládá, že nové mezní hodnoty emisí budou zavedeny až od 
roku 2013. Současná úroveň techniky však umožňuje stanovit dřívější datum. Zpravodaj proto 
žádá, aby byly práce v rámci postupu projednávání ve výborech ukončeny do 1. dubna 2009. 
Po uplynutí dalších 36 měsíců, tj. 1. dubna 2012, by měly vstoupit v platnost nové mezní 
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hodnoty emisí pro nové typy vozidel a 1. dubna 2013 pro všechna vozidla.

Kvůli diskusi o oxidech dusíku by se nemělo zapomenout na problematiku jemného prachu. 
Tímto znečištěním trpí zejména velká města. Stanovením počtu částic společně s nižší 
hmotností částic by se vypouštění velmi jemných částic zamezilo. Počet částic by měl být 
stanoven v prováděcích opatřeních.

Zpravodaj vítá, že Komise ve svém návrhu zachovala možnost, aby členské státy pomocí 
finančních pobídek podporovaly dřívější zavádění čistých vozidel.

Komise do svého návrhu převzala ustanovení norem Euro V a VI upravující přístup 
k informacím o opravách. Zpravodaj v tomto bodu návrh Komise podporuje a zdůrazňuje, že 
by samostatní provozovatelé měli získat stejný přístup k informacím o opravách a k palubním 
diagnostickým systémům jako autorizovaní obchodní zástupci a opravny. Údržba a oprava 
motorových vozidel zajišťuje jejich funkčnost a spolehlivý provoz. Aby mohly být opravy bez 
problémů prováděny i nezávislými provozovateli, bude zjednodušen přístup k informacím 
o pravidelné údržbě. Pravidelná údržba slouží k bezpečnému a ekologickému provozu 
vozidla, a proto se musí podporovat.

Nezávisle provedené testy ukazují, že emise naměřené ve skutečném provozu se mohou 
značně lišit od hodnot získaných ve zkušebním cyklu. Aby se zajistilo, že vozidla budou 
splňovat mezní hodnoty i mimo zkušební cyklus, žádá zpravodaj zavedení přenosných 
měřících systémů a postupů pro regulaci emisí mimo zkušební cyklus.

V důsledku dodatečného vybavení těžkých užitkových vozidel částicovými filtry pro naftové 
motory se může zvýšit produkce NO2. Mnoho měst a obcí bude mít problémy s dodržováním 
připravovaných mezních hodnot pro NO2 ve směrnici o kvalitě ovzduší. Má-li být zajištěno 
snížení emisí u jejich zdroje, je důležité právně upravit dodatečné vybavení vozidel, která jsou 
již v provozu. Zpravodaj vyzývá Komisi, aby vypracovala příslušný návrh.

V souvislosti s diskusí o změně klimatu a se snížením nákladů díky nižší spotřebě zpravodaj 
rovněž žádá, aby Komise na základě naměřených hodnot případně předložila návrh na 
regulaci oxidu uhličitého u těžkých užitkových vozidel..
Při určování toho, o čem má být rozhodováno postupem spolurozhodování a o čem postupem 
projednávání ve výborech, je nutné důležitá rozhodnutí, jako je zavádění mezních hodnot pro 
nové látky, přijímat postupem spolurozhodování.

Vozidla, u nichž lze díky pomocnému činidlu snížit emise, mohou být v současnosti 
v provozu i bez tohoto činidla, a tak v reálných jízdních podmínkách vypouštějí emise, které 
značně překračují požadované mezní hodnoty. Výrobci by měli v budoucnu zajistit, aby 
vozidla, která pomocí této technologie splní mezní hodnoty Euro VI, již nemohla být bez 
pomocného činidla zprovozněna. Toto opatření by zaručilo dodržování mezních hodnot.
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