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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
omologarea de tip a autovehiculelor și a motoarelor cu privire la emisiile provenite de la 
vehicule grele (Euro VI) și accesul la informații privind repararea și întreținerea 
vehiculelor
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2007)0851),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0007/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru transport și turism, precum și cel al Comisiei pentru piața internă și 
protecția consumatorilor (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 11

Text propus de Comisie Amendament

(11) Pentru a asigura controlul emisiilor de 
particule poluante ultrafine (PM 0,1 µm și 
chiar mai scăzute), Comisia ar trebui 
investită cu puterea de a adopta o abordare 
în funcție de cantitatea numerică a 
emisiilor de particule poluante, alături de 
abordarea utilizată în prezent în funcție de 
masa acestora. Abordarea în funcție de 
cantitatea numerică a emisiilor de 
particule ar trebui să se bazeze pe 

(11) Pentru a asigura controlul emisiilor de 
particule poluante ultrafine (PM 0,1 µm și 
chiar mai scăzute), Comisia ar trebui 
învestită cu puterea de a adopta o abordare 
în funcție de numărul de particule poluante 
emise, alături de abordarea utilizată în 
prezent în funcție de masa emisiilor. 
Abordarea în funcție de numărul de 
particule emise ar trebui să se bazeze pe 
rezultatele Programului de Măsurare a 
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rezultatele Programului de Măsurare a 
Particulelor (PMP) al ONU-CEE și să 
corespundă obiectivelor ambițioase care 
există în materie de mediu.

Particulelor (PMP) al ONU-CEE și să 
corespundă obiectivelor ambițioase care 
există în materie de mediu. Numărul de 
particule ar trebui prevăzut până la 1 
aprilie 2009 în cadrul elaborării 
măsurilor de punere în aplicare.

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12

Text propus de Comisie Amendament

(12) Comisia ar trebui să adopte cicluri de 
conducere armonizate la nivel mondial în 
cadrul procedurii de testare care constituie 
baza regulamentelor privind emisiile în 
vederea omologării CE de tip. Utilizarea de 
sisteme portabile de măsurare a emisiilor în 
vederea verificării emisiilor reale provenite 
de la vehicule și introducerea de proceduri 
de controlare a emisiilor în afara ciclurilor 
(OCE) ar trebui luate în considerare, de 
asemenea.

(12) Comisia ar trebui să adopte cicluri de 
conducere armonizate la nivel mondial în 
cadrul procedurii de testare care constituie 
baza regulamentelor privind emisiile în 
vederea omologării CE de tip. Utilizarea de 
sisteme portabile de măsurare a emisiilor în 
vederea verificării emisiilor reale provenite 
de la vehicule și introducerea de proceduri 
de controlare a emisiilor în afara ciclurilor 
(OCE) ar trebui puse în practică, de 
asemenea.

Or. de

Justificare

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.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(12a) Echiparea ulterioară a vehiculelor 
utilitare grele cu filtre pentru particulele 
diesel poate genera o emisie mai mare de 
NO2.  În cadrul strategiei tematice privind 
poluarea aerului, Comisia ar trebui să 
elaboreze o propunere legislativă de 
armonizare a reglementărilor naționale 
privind echiparea ulterioară și să asigure 
că, în acest mod, sunt respectate cerințele 
de protecție a mediului.

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14

Text propus de Comisie Amendament

(14) Pentru a monitoriza contribuția acestui 
sector la emisiile de gaze cu efect de seră 
(GES) la nivel mondial, Comisia ar trebui 
să introducă măsurarea consumului de 
combustibil și al emisiilor de dioxid de 
carbon provenite de la vehicule grele.

(14) Pentru a monitoriza contribuția acestui 
sector la emisiile de gaze cu efect de seră 
(GES) la nivel mondial, Comisia ar trebui 
să introducă măsurarea consumului de 
combustibil și al emisiilor de dioxid de 
carbon provenite de la vehicule utilitare
grele. Dacă este necesar, Comisia ar 
trebui să prezinte Consiliului și 
Parlamentului o propunere legislativă 
privind reglementarea emisiilor de dioxid 
de carbon provenite de la vehicule 
utilitare grele.
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Or. de

Justificare

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

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 24

Text propus de Comisie Amendament

(24) În special, trebuie conferită Comisiei 
competența de a introduce în anexa I valori 
limită în funcție de numărul particulelor, 
pentru a specifica valoarea nivelului admis 
de NO2 în valoarea limită a oxidului de 
azot, de a stabili procedurile specifice, 
testele și cerințele pentru omologarea-tip, 
precum și o procedură de măsurare a 
numărului particulelor și de a adopta 
măsuri privind emisiile în afara ciclului, 
accesul la informațiile privind repararea și 
întreținerea vehiculelor și ciclurile de 
testare utilizate în măsurarea emisiilor. 
Întrucât măsurile respective au un domeniu 
general de aplicare și sunt destinate să 
completeze prezentul regulament prin 
adăugarea de elemente noi neesențiale, 
acestea ar trebui să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control, prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

(24) În special, trebuie conferită Comisiei 
competența de a introduce în anexa I, după 
caz, valori limită în funcție de numărul 
particulelor, pentru a specifica valoarea 
nivelului admis de NO2 în valoarea limită 
a oxidului de azot, de a stabili procedurile 
specifice, testele și cerințele pentru 
omologarea-tip, precum și o procedură de 
măsurare a numărului particulelor și de a 
adopta măsuri privind emisiile în afara 
ciclului, utilizarea de sisteme portabile de 
măsurare a emisiilor, accesul la 
informațiile privind repararea și 
întreținerea vehiculelor și ciclurile de 
testare utilizate în măsurarea emisiilor. 
Deoarece măsurile respective au un 
domeniu general de aplicare și sunt 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, printre altele 
prin adăugarea de noi elemente neesențiale, 
acestea trebuie să fie adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control prevăzută la articolul 5a din 
Decizia 1999/468/CE.

Or. de

Justificare

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 
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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.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – introducere și litera a

Text propus de Comisie Amendament

(4) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 39 alineatul (9) din Directiva 
2007/46/CE, Comisia adoptă măsurile de 
punere în aplicare a prezentului articol. 
Aceste măsuri vizează:

(4) În conformitate cu procedura prevăzută 
la articolul 39 alineatul (9) din Directiva 
2007/46/CE, Comisia adoptă măsurile de 
punere în aplicare a prezentului articol. 
Aceste măsuri trebuie luate până cel mai 
târziu la 1 aprilie 2009 și vizează: 

(a) emisiile la țeava de evacuare, inclusiv 
ciclurile de încercare, emisiile la 
temperatură ambientală scăzută, numărul 
particulelor, emisiile la turația de mers în 
gol, opacitatea fumului și funcționarea, 
respectiv regenerarea corectă a 
dispozitivelor de control al poluării;

(a) emisiile la țeava de evacuare, inclusiv 
ciclurile de încercare, utilizarea de sisteme 
portabile de măsurare a emisiilor în 
vederea verificării emisiilor reale 
provenite de la vehicule, verificarea și 
limitarea emisiilor în afara ciclului pentru 
a asigura respectarea valorilor-limită de 
emisii prevăzute în anexa I, stabilirea de 
valori-limită pentru numărul de particule
care să asigure respectarea obiectivelor 
ambițioase în materie de protecție a 
mediului, emisiile la turația de mers în gol, 
opacitatea fumului și funcționarea, 
respectiv regenerarea corectă a 
dispozitivelor de control al poluării;

Or. de

Justificare

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.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 - paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

În conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 39 alineatul (9) din Directiva 
2007/46/CE, Comisia poate adopta alte 
măsuri privind norme, încercări și cerințe 
specifice pentru omologarea de tip.

În conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 39 alineatul (9) din Directiva 
2007/46/CE, Comisia poate adopta alte 
măsuri privind proceduri, încercări și 
cerințe specifice pentru omologarea de tip, 
pentru a ține seama de progresul tehnic în 
domeniile vizate de reglementările în 
vigoare și fără ca prin aceasta să dăuneze 
obiectivelor ambițioase existente în 
materie de protecție a mediului. Aceste 
măsuri trebuie adoptate până cel mai 
târziu la 1 aprilie 2009.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Operatorii de vehicule se asigură că 
vehiculul nu este condus fără un reactiv 
consumabil.

(2) Producătorii se asigură că vehiculul nu 
poate fi  condus fără un reactiv 
consumabil.

Or. de

Justificare

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.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 - paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(2) Începând cu 1 octombrie 2014, în cazul 
vehiculelor noi care nu respectă prevederile 
prezentului regulament, autoritățile 
naționale nu vor mai considera valabile 
certificatele de conformitate, în sensul 
articolului 26 din Directiva 2007/46/CE și, 
pe baza argumentelor privind emisiile, vor 
interzice înregistrarea, comercializarea și 
intrarea în funcționare a unor astfel de 
vehicule.

(2) Începând cu 1 aprilie 2013, în cazul 
vehiculelor noi care nu respectă prevederile 
prezentului regulament, autoritățile 
naționale nu vor mai considera valabile 
certificatele de conformitate, în sensul 
articolului 26 din Directiva 2007/46/CE și, 
pe baza argumentelor privind emisiile, vor 
interzice înregistrarea, comercializarea și 
intrarea în funcționare a unor astfel de 
vehicule.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 - paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Stimulentele respective se aplică tuturor 
vehiculelor noi introduse pe piața statului 
membru vizat, care respectă prevederile 
prezentului regulament. Cu toate acestea, 
acestea încetează să se aplice la 1 
octombrie 2014 cel târziu.

Stimulentele respective se aplică tuturor 
vehiculelor noi introduse pe piața statului 
membru vizat, care respectă prevederile 
prezentului regulament și măsurile de 
punere în aplicare. Totuși, acestea 
încetează să se aplice la 1 aprilie 2013 cel 
târziu.

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 - paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Tipurile de încălcări din partea 
operatorilor care fac obiectul unei 
sancțiuni includ conducerea unui vehicul 
fără reactiv consumabil.

eliminat

Or. de

Justificare

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.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Text propus de Comisie Amendament

(1) După încheierea Programului de 
măsurare a particulelor al ONU/CEE, 
desfășurat sub auspiciile Forumului 
mondial pentru armonizarea 
reglementărilor în domeniul 
autovehiculelor, Comisia ia următoarele 
măsuri, fără a scădea nivelul privind 
protecția mediului în cadrul Comunității:

(1) După încheierea părților relevante ale 
Programului de măsurare a particulelor al 
ONU/CEE, desfășurat sub auspiciile 
Forumului mondial pentru armonizarea 
reglementărilor în domeniul 
autovehiculelor, și până cel târziu la 1 
aprilie 2009, Comisia ia următoarele 
măsuri, fără a scădea nivelul privind 
protecția mediului în cadrul Comunității:

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) Comisia supune analizei poluanții 
enumerați la punctul 2 din articolul 3. În 
cazul în care Comisia consideră necesară 
reglementarea emisiilor de poluanți 
suplimentari, aceasta modifică prezentul 
regulament în consecință.

(4) Comisia supune analizei poluanții 
enumerați la punctul 2 din articolul 3. În 
cazul în care Comisia consideră necesară 
reglementarea emisiilor de poluanți 
suplimentari, aceasta prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Directiva 80/1269/CEE a Consiliului, 
Directivele 88/195/CEE, 97/21/CE, 
1999/99/CE și 2005/78/CE ale Comisiei, 
precum și Directiva 2005/55/CE se abrogă 
de la data de 1 octombrie 2014.

(1) Directiva 80/1269/CEE a Consiliului, 
Directivele 88/195/CEE, 97/21/CE, 
1999/99/CE și 2005/78/CE ale Comisiei, 
precum și Directiva 2005/55/CE se abrogă 
de la data de 1 aprilie 2013.

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

Prezentul regulament se aplică de la 1 
aprilie 2013. Cu toate acestea, articolele 8 
alineatul (3) și 10 se aplică de la data 
intrării în vigoare, iar punctele 1(a)(i), 
1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) și 
3(d)(i) din anexa II se aplică de la 1 
octombrie 2014.

Prezentul regulament se aplică de la 1 
aprilie 2012. Cu toate acestea, articolele 8 
alineatul (3) și 10 se aplică de la data 
intrării în vigoare, iar punctele 1(a)(i), 
1(b)(i), 2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) și 
3(d)(i) din anexa II se aplică de la 1 aprilie 
2013.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa I
Text propus de Comisie

ANEXA I 

Limitele de emisie Euro VI 

Valori-limită
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Masă 
PM(mg/

kWh)

Număr
ul PM 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 1500 130 400 10 10
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(CI)
ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Notă:
PI = aprindere prin scânteie, 
CI = aprindere prin compresie
1) Un standard numeric urmează a fi definit ulterior
2) Valorile-limită referitoare la WHSC și WHTC vor fi introduse ulterior, după stabilirea factorilor de corelare privind 
ciclurile actuale (ESC și ETC) 
3) Nivelul admis de componentă NO2 în valoarea limită de oxid de azot poate fi definit ulterior. 

Amendament

ANEXA I 

Limitele de emisie Euro VI

Valori-limită
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Masă 
PM(mg/

kWh)

Număr
ul PM 

(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)

Notă:
PI = aprindere prin scânteie, 
CI = aprindere prin compresie
1) Un standard numeric urmează a fi definit ulterior, până cel târziu la 1 aprilie 2009.
2) Valorile-limită referitoare la WHSC și WHTC vor fi introduse ulterior, după stabilirea factorilor de corelare privind 
ciclurile actuale (ESC și ETC), până cel târziu la 1 aprilie 2009.
3) Nivelul admis de componentă NO2 în valoarea limită de oxid de azot poate fi definit ulterior, însă până cel târziu la 1 
aprilie 2009.
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Or. de

Justificare

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.
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EXPUNERE DE MOTIVE

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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