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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
dotyczącego homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro 6) oraz 
w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2007)0851),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0007/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Transportu i Turystyki oraz 
Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu zagwarantowania kontroli 
emisji najdrobniejszych cząstek stałych 
(PM 0,1 µm i poniżej), Komisja powinna 
zostać upoważniona do przyjęcia 
liczbowego podejścia do emisji cząstek 
stałych jako uzupełnienie obecnie 
stosowanego podejścia opartego na masie. 
Pomiar liczbowy cząstek powinien 
wykorzystywać wyniki programu pomiaru 

(11) W celu zagwarantowania kontroli 
emisji najdrobniejszych cząstek stałych 
(PM 0,1 µm i poniżej), Komisja powinna 
zostać upoważniona do przyjęcia 
liczbowego podejścia do emisji cząstek 
stałych jako uzupełnienie obecnie 
stosowanego podejścia opartego na masie. 
Pomiar liczbowy cząstek powinien 
wykorzystywać wyniki programu pomiaru 
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cząstek stałych (PMP) EKG/ONZ i być w 
zgodzie z istniejącymi ambitnymi celami 
dotyczącymi środowiska naturalnego.

cząstek stałych (PMP) EKG/ONZ i być w 
zgodzie z istniejącymi ambitnymi celami 
dotyczącymi środowiska naturalnego. 
Liczbę cząstek stałych należy określić w 
ramach opracowania środków 
wykonawczych do 1 kwietnia 2009 r.

Or. de

Uzasadnienie

Przyjęcie liczbowego podejścia jest istotne, aby zagwarantować stosowanie zamkniętych 
filtrów cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych. W przeciwieństwie do niektórych 
otwartych filtrów, filtry zamknięte nie przepuszczają najdrobniejszych cząstek stałych.
Najdrobniejsze cząstki szczególnie łatwo przedostają się do płuc, poważnie zagrażając 
zdrowiu.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Komisja powinna przyjąć 
ogólnoświatowe, zharmonizowane cykle 
jezdne dla potrzeb procedury badawczej, 
która stanowi podstawę dla homologacji 
typu WE w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń. Należy także rozważyć 
stosowanie przenośnych systemów
pomiaru emisji zanieczyszczeń służących
zbadaniu emisji zanieczyszczeń w 
rzeczywistych warunkach eksploatacji 
pojazdów i wprowadzenie procedur
kontroli emisji poza cyklem testowania.

(12) Komisja powinna przyjąć 
ogólnoświatowe, zharmonizowane cykle 
jezdne dla potrzeb procedury badawczej, 
która stanowi podstawę dla homologacji 
typu WE w odniesieniu do emisji 
zanieczyszczeń. Należy także stosować
przenośne systemy pomiaru emisji 
zanieczyszczeń służące zbadaniu emisji 
zanieczyszczeń w rzeczywistych 
warunkach eksploatacji pojazdów i 
wprowadzić procedury kontroli emisji 
poza cyklem testowania.

Or. de

Uzasadnienie

Pomiary emisji w rzeczywistych warunkach wykazują często znaczące różnice w stosunku do 
wartości mierzonych w cyklu testowania. Aby zapobiec sytuacji, w której pojazdy są 
przygotowywane specjalnie do cyklu testowania, a faktycznie emitują więcej zanieczyszczeń, 
niezbędne jest stosowanie przenośnych systemów pomiaru emisji zanieczyszczeń oraz 
zbadanie emisji w rzeczywistych warunkach.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Dodatkowe wyposażanie pojazdów 
ciężarowych o dużej ładowności w filtry 
cząstek stałych w silnikach 
wysokoprężnych może prowadzić do 
podwyższenia emisji NO2. W związku z 
tym w ramach strategii tematycznej 
dotyczącej zanieczyszczenia powietrza 
Komisja powinna opracować wniosek 
legislacyjny mający na celu harmonizację 
ustawodawstwa krajowego w zakresie 
modernizacji pojazdów oraz 
zagwarantować przestrzeganie wymogów 
ochrony środowiska w tym procesie.

Or. de

Uzasadnienie

Wiele miast i gmin będzie miało trudności z przestrzeganiem przyszłych wartości granicznych 
NO2, przewidzianych w dyrektywie o jakości powietrza. Aby zapewnić obniżenie emisji u 
źródła, istotne jest także uregulowanie kwestii modernizacji będących w użyciu pojazdów.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu monitorowania udziału tego 
sektora w światowej emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
wprowadzić pomiar zużycia paliwa i emisji 
dwutlenku węgla w pojazdach ciężarowych 
o dużej ładowności.

(14) W celu monitorowania udziału tego 
sektora w światowej emisji gazów 
cieplarnianych, Komisja powinna 
wprowadzić pomiar zużycia paliwa i emisji 
dwutlenku węgla w pojazdach ciężarowych 
o dużej ładowności. W razie potrzeby 
Komisja powinna przedłożyć Radzie i 
Parlamentowi wniosek legislacyjny w 
sprawie uregulowania emisji dwutlenku 
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węgla w pojazdach ciężarowych o dużej 
ładowności.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli pomiary przyniosą alarmujące rezultaty, Komisja powinna przedłożyć Radzie i 
Parlamentowi wniosek legislacyjny w celu uregulowania emisji dwutlenku węgla.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) W szczególności należy powierzyć 
Komisji uprawnienia w zakresie 
wprowadzania do załącznika I wartości 
granicznych liczby cząstek stałych, 
określenia wartości granicznych poziomów 
składnika NO2 w wartości granicznej NOx, 
ustalenia szczegółowych procedur, testów i 
wymagań homologacji typu i procedury 
pomiaru liczby cząstek stałych oraz w 
zakresie przyjmowania środków 
dotyczących kontroli emisji 
zanieczyszczeń poza cyklem testowania, 
dostępu do informacji dotyczących 
naprawy i obsługi technicznej pojazdów 
oraz do cykli badań w zakresie pomiaru 
emisji zanieczyszczeń. Ponieważ środki te 
mają zasięg ogólny i mają na celu 
uzupełnienie niniejszego rozporządzenia 
poprzez dodanie elementów nieistotnych, 
powinny zostać przyjęte zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(24) W szczególności należy powierzyć 
Komisji uprawnienia w zakresie 
wprowadzania do załącznika I wartości 
granicznych liczby cząstek stałych, 
ewentualnego określenia wartości 
granicznych poziomów składnika NO2 w
wartości granicznej NOx, ustalenia 
szczegółowych procedur, testów i 
wymagań homologacji typu i procedury 
pomiaru liczby cząstek stałych oraz w 
zakresie przyjmowania środków 
dotyczących kontroli emisji 
zanieczyszczeń poza cyklem testowania, 
stosowania przenośnych systemów 
pomiaru emisji zanieczyszczeń, dostępu do 
informacji dotyczących naprawy i obsługi 
technicznej pojazdów oraz do cykli badań 
w zakresie pomiaru emisji zanieczyszczeń. 
Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i 
mają na celu uzupełnienie niniejszego 
rozporządzenia poprzez dodanie 
elementów nieistotnych, powinny zostać 
przyjęte zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a 
decyzji 1999/468/WE.

Or. de
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Uzasadnienie

Pomiary emisji w rzeczywistych warunkach eksploatacji wykazują często znaczące różnice w 
stosunku do wartości mierzonych w cyklu testowania. Aby zapobiec sytuacji, w której pojazdy 
są przygotowywane specjalnie do cyklu testowania, a faktycznie emitują więcej 
zanieczyszczeń, niezbędne jest stosowanie przenośnych systemów pomiaru emisji 
zanieczyszczeń oraz zbadanie emisji w rzeczywistych warunkach.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – wprowadzenie i litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 39 ust. 9 dyrektywy 
2007/46/WE, przyjmuje środki w celu 
wykonania przepisów niniejszego artykułu. 
Obejmują one:

4. Komisja, zgodnie z procedurą, o której 
mowa w art. 39 ust. 9 dyrektywy 
2007/46/WE, przyjmuje środki w celu 
wykonania przepisów niniejszego artykułu. 
Środki te powinny zostać przyjęte 
najpóźniej do 1 kwietnia 2009 r. i 
obejmować: 

a) emisję spalin z rury wydechowej, w tym 
cykle badań, emisję poza cyklem 
testowania, liczbę cząstek stałych, 
zanieczyszczenia na biegu jałowym, 
zadymienie spalin i prawidłowe działanie 
oraz regenerację urządzeń kontrolujących 
emisję zanieczyszczeń;

a) emisję spalin z rury wydechowej, w tym 
cykle badań, stosowanie przenośnych 
systemów pomiaru emisji zanieczyszczeń 
służących zbadaniu emisji zanieczyszczeń 
w rzeczywistych warunkach eksploatacji 
pojazdów, zbadanie i ograniczenie emisji
poza cyklem testowania w celu 
zapewnienia zgodności z wartościami 
granicznymi emisji zanieczyszczeń 
określonymi w załączniku I, określenie 
wartości granicznych liczby cząstek 
stałych przy poszanowaniu istniejących 
wysokich wymogów ochrony środowiska, 
zanieczyszczenia na biegu jałowym, 
zadymienie spalin i prawidłowe działanie 
oraz regenerację urządzeń kontrolujących 
emisję zanieczyszczeń;

Or. de

Uzasadnienie

Środki wykonawcze należy przyjąć do 1 kwietnia 2009 r., aby producenci i dostawcy 
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dysponowali wszelkimi informacjami w celu modernizacji pojazdów zgodnie z normą i w 
odpowiednim czasie. Pomiary emisji w rzeczywistych warunkach eksploatacji wykazują często 
znaczące różnice w stosunku do wartości mierzonych w cyklu testowania. Aby zapobiec 
sytuacji, w której pojazdy są przygotowywane specjalnie do cyklu testowania, a faktycznie 
emitują więcej zanieczyszczeń, niezbędne jest stosowanie przenośnych systemów pomiaru 
emisji zanieczyszczeń oraz zbadanie emisji w rzeczywistych warunkach.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 39 ust. 9 dyrektywy 
2007/46/WE, przyjąć środki dotyczące 
szczegółowych procedur, testów i 
wymagań dla homologacji typu.

Komisja może, zgodnie z procedurą, o 
której mowa w art. 39 ust. 9 dyrektywy 
2007/46/WE, przyjąć środki dotyczące 
szczegółowych procedur, testów i 
wymagań dla homologacji typu w celu 
odzwierciedlenia postępu technicznego w 
dziedzinach objętych obowiązującymi 
przepisami, nie obniżając przy tym 
istniejących wysokich wymogów ochrony 
środowiska. Środki te należy przyjąć do 
1 kwietnia 2009 r.

Or. de

Uzasadnienie

Procedura komitologii nie powinna obejmować nowych elementów. Należy również 
zagwarantować ochronę środowiska na dotychczasowym, wysokim poziomie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Użytkownicy pojazdów zapewniają, że 
pojazd wykorzystuje odczynnik 
ulegającym zużyciu.

2. Producenci pojazdów zapewniają, że 
pojazd wykorzystuje odczynnik 
ulegającym zużyciu.
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Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym ustawodawstwem w użyciu mogą być pojazdy bez odczynnika, które 
emitują większą ilość zanieczyszczeń niż określono w załączniku I. Aby temu zapobiec, 
producenci powinni w przyszłości zagwarantować, że pojazdy bez odczynnika ulegającego 
zużyciu nie będą mogły być dłużej użytkowane.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z dniem 1 października 2014 r. w 
przypadku nowych pojazdów 
niespełniających przepisów niniejszego 
rozporządzenia, krajowe organy uznają 
świadectwa zgodności za nieważne dla 
celów art. 26 dyrektywy 2007/46/WE oraz, 
ze względów dotyczących emisji 
zanieczyszczeń, odmawiają rejestracji i 
zakazują sprzedaży oraz wprowadzenia do 
obrotu takich pojazdów.

2. Z dniem 1 kwietnia 2013 r. w przypadku 
nowych pojazdów niespełniających 
przepisów niniejszego rozporządzenia, 
krajowe organy uznają świadectwa 
zgodności za nieważne dla celów art. 26 
dyrektywy 2007/46/WE oraz, ze względów 
dotyczących emisji zanieczyszczeń, 
odmawiają rejestracji i zakazują sprzedaży 
oraz wprowadzenia do obrotu takich 
pojazdów.

Or. de

Uzasadnienie

Wcześniejszy termin wejścia w życie jest wykonalny z technicznego punktu widzenia i 
zapewnia Komisji wystarczająco dużo czasu na przyjęcie środków wykonawczych.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zachęty te stosuje się do wszystkich 
nowych pojazdów wprowadzanych do 
obrotu w danym państwie członkowskim, 

Zachęty te stosuje się do wszystkich 
nowych pojazdów wprowadzanych do 
obrotu w danym państwie członkowskim, 
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które są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem. Jednakże przestają one 
obowiązywać najpóźniej w dniu 1 
października 2014 r.

które są zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem i jego środkami 
wykonawczymi. Jednakże przestają one 
obowiązywać najpóźniej w dniu 1 kwietnia 
2013 r.

Or. de

Uzasadnienie

Wcześniejszy termin wejścia w życie jest wykonalny z technicznego punktu widzenia i 
zapewnia Komisji wystarczająco dużo czasu na przyjęcie środków wykonawczych.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podlegające karze rodzaje naruszania 
przepisów popełniane przez użytkowników 
obejmują prowadzenie pojazdu 
nieposiadającego odczynnika ulegającego 
zużyciu.

skreślony

Or. de

Uzasadnienie

Zgodnie z obecnym ustawodawstwem w użyciu mogą być pojazdy bez odczynnika, które 
emitują większą ilość zanieczyszczeń, niż określono w załączniku I. Aby temu zapobiec, na 
producentów należy nałożyć obowiązek zagwarantowania, że pojazdy bez odczynnika 
ulegającego zużyciu nie mogą być dłużej użytkowane.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po zakończeniu programu pomiaru 
cząstek stałych ONZ/EKG, realizowanego 

1. Po zakończeniu istotnych części
programu pomiaru cząstek stałych 
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pod auspicjami Światowego Forum na 
rzecz Harmonizacji Regulaminów 
dotyczących Pojazdów, Komisja, nie 
zmniejszając poziomu ochrony środowiska 
we Wspólnocie, podejmuje następujące 
działania:

ONZ/EKG, realizowanego pod auspicjami 
Światowego Forum na rzecz Harmonizacji 
Regulaminów dotyczących Pojazdów, ale 
najpóźniej do 1 kwietnia 2009 r., Komisja, 
nie zmniejszając poziomu ochrony 
środowiska we Wspólnocie, podejmuje 
następujące działania:

Or. de

Uzasadnienie

Środki wykonawcze należy przyjąć do 1 kwietnia 2009 r., aby przemysł dysponował wszelkimi 
informacjami w celu modernizacji pojazdów zgodnie z normą i w odpowiednim czasie.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja prowadzi stałą kontrolę 
zanieczyszczeń wymienionych w pkt. 2 art. 
3. Jeśli Komisja stwierdzi, że należy 
uregulować emisję dodatkowych 
zanieczyszczeń, zmieni odpowiednio 
niniejsze rozporządzenie.

4. Komisja prowadzi stałą kontrolę 
zanieczyszczeń wymienionych w pkt. 2 art. 
3. Jeżeli Komisja stwierdzi, że należy 
uregulować emisję dodatkowych 
zanieczyszczeń, przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
wniosek zmieniający niniejsze 
rozporządzenie.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że należy uregulować emisję dodatkowych zanieczyszczeń, 
powinno to nastąpić w ramach procedury współdecyzji.
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Dyrektywa Rady 80/1269/EWG, 
dyrektywy Komisji 88/195/EWG, 
97/21/WE, 1999/99/WE i 2005/78/WE 
oraz dyrektywa 2005/55/WE tracą moc z 
dniem 1 października 2014 r.

1. Dyrektywa Rady 80/1269/EWG, 
dyrektywy Komisji 88/195/EWG, 
97/21/WE, 1999/99/WE i 2005/78/WE 
oraz dyrektywa 2005/55/WE tracą moc z 
dniem 1 kwietnia 2013 r.

Or. de

Uzasadnienie

Wcześniejszy termin wejścia w życie jest wykonalny z technicznego punktu widzenia i 
zapewnia Komisji wystarczająco dużo czasu na przyjęcie środków wykonawczych.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 kwietnia 2013 r. Jednakże art. 8 ust. 
3 i art. 10 stosuje się od daty wejścia w 
życie, zaś pkt 1 lit. a) ppkt (i), pkt 1 lit. b) 
ppkt (i), pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a) ppkt (i), 
pkt 3 lit. b) ppkt (i), pkt 3 lit. c) ppkt (i) 
oraz pkt 3 lit. d) ppkt (i) załącznika II 
stosuje się od dnia 1 października 2014 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
dnia 1 kwietnia 2012 r. Jednakże art. 8 ust. 
3 i art. 10 stosuje się od daty wejścia w 
życie, zaś pkt 1 lit. a) ppkt (i), pkt 1 lit. b) 
ppkt (i), pkt 2 lit. a), pkt 3 lit. a) ppkt (i), 
pkt 3 lit. b) ppkt (i), pkt 3 lit. c) ppkt (i) 
oraz pkt 3 lit. d) ppkt (i) załącznika II 
stosuje się od dnia 1 kwietnia 2013 r.

Or. de

Uzasadnienie

Wcześniejszy termin wejścia w życie jest wykonalny z technicznego punktu widzenia i 
zapewnia Komisji wystarczająco dużo czasu na przyjęcie środków wykonawczych.
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Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I
Tekst proponowany przez Komisję

ZAŁĄCZNIK I 

Wartości graniczne normy Euro 6 

Wartości graniczne
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Masa 
cząstek 
stałych 

(mg/kW
h)

Ilość 
(1) 

cząstek 
stałych 
(#/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)

Uwaga:
PI = z zapłonem iskrowym 
CI = z zapłonem wysokoprężnym
1) Znormalizowana ilość do ustalenia w późniejszym terminie
2) wartości graniczne dla WHSC i WHTC zostaną wprowadzone później, po ustaleniu czynników korelacyjnych odnośnie do 
obecnych cykli (ESC i ETC) 
3) dopuszczalny poziom zawartości NO2 w wartości granicznej NOx może być określony na późniejszym etapie. 

Poprawka

ZAŁĄCZNIK I 

Wartości graniczne normy Euro 6

Wartości graniczne
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Masa 
cząstek 
stałych 

(mg/kW

Ilość 
(1) 

cząstek 
stałych 
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h) (#/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)

Uwaga:
PI = z zapłonem iskrowym 
CI = z zapłonem wysokoprężnym
1) Znormalizowana ilość do ustalenia w późniejszym terminie, najpóźniej do 1 kwietnia 2009 r.
2) Wartości graniczne dla WHSC i WHTC zostaną wprowadzone później, po ustaleniu czynników korelacyjnych odnośnie 
do obecnych cykli (ESC i ETC), najpóźniej do 1 kwietnia 2009 r.
3) Dopuszczalny poziom zawartości NO2 w wartości granicznej NOx może być określony na późniejszym etapie, jednak 
najpóźniej do 1 kwietnia 2009 r.

Or. de

Uzasadnienie

Pomiary wykazały, że obecny stan techniki pozwala osiągnąć wartość masy cząstek stałych 
niższą niż 10 mg/kWh. Emisje pyłu stanowią poważny problem dla jakości powietrza i 
ludzkiego zdrowia. W przeszłości Parlament wielokrotnie sygnalizował, że problem należy 
rozwiązać u źródła emisji. Niższe wartości masy cząstek stałych przyniosą więc korzyści nie 
tylko krajom tranzytowym.

Środki wykonawcze należy przyjąć do 1 kwietnia 2009 r., aby przemysł dysponował wszelkimi 
informacjami w celu modernizacji pojazdów zgodnie z normą i w odpowiednim czasie.
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UZASADNIENIE

W procesie spalania paliw kopalnych, takich jak benzyna, ropa naftowa i gaz, dochodzi do 
emisji, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie, faunę i florę, a także przyczyniają się do 
ocieplenia atmosfery.

Ekologiczne samochody ciężarowe przyczyniają się znacznie do poprawy jakości powietrza 
w Europie. Jest to ściśle związane ze średnim wiekiem floty pojazdów na europejskich 
drogach. Wraz ze spadkiem średniego wieku samochodów ciężarowych wzrasta procent 
pojazdów, które emitują mniejszą ilość zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia 
i środowiska.

Wniosek Komisji

W ramach 6. programu działań w zakresie środowiska naturalnego i opartego na nim 
programu „Czyste powietrze dla Europy” Komisja przedłożyła we wrześniu 2005 r. wniosek 
w sprawie strategii tematycznej dotyczącej zanieczyszczenia powietrza. Zaproponowany 
21.12.2007 r. wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia w sprawie normy Euro 6 
przedstawia jeden ze środków przyczyniających się do poprawy jakości powietrza.

Wniosek Komisji przewiduje wprowadzenie zharmonizowanych przepisów technicznych dla 
pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, tak aby zapewnić funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego wraz z wysokim poziomem ochrony środowiska. Ustalono wartości graniczne 
dla szkodliwych emisji tlenku węgla (CO), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (PM). 
W porównaniu do norm Euro 5 dozwolona masa cząstek stałych ma zostać obniżona o 66%, 
natomiast emisja NOx o 80%. Aby osiągnąć cel funkcjonującego rynku wewnętrznego przy 
zachowaniu wysokiego poziomu ochrony środowiska, wniosek Komisji przewiduje ponadto 
środki pozwalające na dostęp do informacji dotyczących napraw.

Równolegle do przedmiotowego wniosku dotyczącego rozporządzenia („rozporządzenie 
polityczne”) zgodnie z podejściem dwustopniowym opracowywane jest „rozporządzenie 
techniczne”, w którym określone zostaną specyfikacje techniczne spełniające również 
podstawowe wymogi.

Rozporządzenie w sprawie normy Euro 6 ma od 2013 r. zastąpić obowiązujące od listopada 
2006 r. wartości graniczne normy Euro 4 oraz odnośne wartości Euro 5, które będą 
obowiązywać od października 2008 r.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca ubolewa, że wniosek Komisji nie jest bardziej ambitny w kwestii określenia 
wartości granicznych masy cząstek stałych. W trakcie dyskusji przygotowawczych oczywiste 
stało się, że konieczne jest dalsze obniżanie wartości granicznych w celu zapewnienia 
stosowania filtrów zamkniętych, filtrujących najdrobniejsze cząstki. Jest to wykonalne 
z technicznego punktu widzenia oraz zostało już zmierzone podczas testów. W związku z tym 
sprawozdawca proponuje uczynienie kolejnego kroku i obniżenie wartości granicznej masy 
cząstek stałych z 10 mg/kWh we wniosku Komisji do 5 mg/kWh. 

Wniosek Komisji przewiduje wprowadzenie nowych wartości granicznych dopiero od 2013 r. 
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Zgodnie z obecnym stanem techniki możliwy jest jednak wcześniejszy termin wejścia 
w życie. Sprawozdawca domaga się wiec zakończenia prac w ramach procedury komitologii 
do 1 kwietnia 2009 r. 36 miesięcy później, tj. 1 kwietnia 2012 r., powinny obowiązywać nowe 
wartości graniczne dla nowych typów pojazdów, a 1 kwietnia 2013 r. dla wszystkich 
pojazdów.

Ze względu na dyskusję na temat tlenków azotu nie należy pomijać kwestii pyłu. 
Zanieczyszczenie to jest odczuwalne szczególnie w dużych miastach. Wprowadzenie liczby 
cząstek stałych wraz z niską masą cząstek stałych zapobiegnie uwalnianiu najdrobniejszych 
cząstek. Liczbę cząstek stałych powinny określać środki wykonawcze.

Sprawozdawca popiera i akceptuje dalej obowiązującą we wniosku Komisji możliwość, 
dzięki której państwa członkowskie mogą wspierać wcześniejsze wprowadzanie 
ekologicznych pojazdów poprzez zachęty finansowe.

W swoim wniosku Komisja przejęła przepisy w zakresie dostępu do informacji dotyczących 
napraw z norm Euro 5 i Euro 6. Sprawozdawca popiera w tej kwestii wniosek Komisji i 
podkreśla, że niezależne podmioty rynkowe muszą mieć ustandaryzowany dostęp do 
informacji dotyczących napraw i OBD, tak samo jak autoryzowani dilerzy i warsztaty 
samochodowe. Serwisowanie i naprawy pojazdów przyczyniają się do ich prawidłowego 
funkcjonowania i eksploatacji. Poprzez umożliwienie wykonywania napraw bez problemu 
również przez niezależne podmioty rynkowe dostęp do regularnej obsługi technicznej staje się 
łatwiejszy. Systematyczne serwisowanie pojazdu zapewnia bezpieczną, a także przyjazną dla 
środowiska eksploatację pojazdu, dlatego należy je wspierać.

Niezależnie przeprowadzane badania wykazały, że emisje w rzeczywistych warunkach 
eksploatacji mogą znacznie odbiegać od tych, jakie zmierzono w fazie testów. Aby 
zagwarantować, że pojazdy nie przekraczają wartości granicznych również poza cyklem 
testowania, sprawozdawca domaga się stosowania przenośnych systemów pomiaru emisji 
zanieczyszczeń oraz wprowadzenia procedury kontroli emisji poza cyklem testowania.

Dodatkowe wyposażanie pojazdów ciężarowych o dużej ładowności w filtry cząstek stałych 
w silnikach wysokoprężnych może powodować podwyższenie emisji NO2. Wiele miast i 
gmin będzie miało trudności z przestrzeganiem przyszłych wartości granicznych NO2, 
przewidzianych w dyrektywie o jakości powietrza. Aby zapewnić obniżenie emisji u źródła, 
istotne jest uregulowanie kwestii modernizacji będących w użyciu pojazdów. Sprawozdawca 
wzywa Komisję do opracowania wniosku w tym zakresie.

W świetle dyskusji na temat zmian klimatycznych i oszczędności kosztów w efekcie niższego 
spalania sprawozdawca domaga się również, aby Komisja przedłożyła ewentualny wniosek 
dotyczący uregulowania emisji dwutlenku węgla w pojazdach ciężarowych o dużej 
ładowności przy uwzględnieniu zmierzonych danych.

Podczas podejmowania decyzji o tym, jakie kwestie należy rozstrzygać w ramach procedury 
współdecyzji, a jakie w ramach komitologii, należy brać pod uwagę fakt, że istotne decyzje, 
takie jak wprowadzenie wartości granicznych dla nowych zanieczyszczeń, zapadają 
w procedurze współdecyzji.

Pojazdy charakteryzujące się niższymi emisjami przy zastosowaniu odczynnika mogą być 
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obecnie użytkowane także bez tego odczynnika, powodując w rzeczywistych warunkach 
eksploatacji emisje, których poziom znacznie przekracza wymagane wartości graniczne. 
W przyszłości producenci powinni zagwarantować, że pojazdy, które spełniają wartości 
graniczne normy Euro 6 na podstawie tej technologii, nie będą mogły być dłużej użytkowane 
bez odczynnika ulegającego zużyciu. W ten sposób zapewnione byłoby spełnianie wartości 
granicznych.
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