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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto pasáží sa označujú takto: [...].Štandardná 
kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku 
ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu 
(napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). 
Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými 
oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní 
motorových vozidiel a motorov s ohľadom na emisie z vysokovýkonných vozidiel (Euro 
VI) a o prístupe k informáciám o oprave a údržbe vozidiel
(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0851),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0007/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre vnútorný trh a 
ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Na zabezpečenie regulácie emisií 
veľmi jemných tuhých znečisťujúcich látok 
(PM 0,1 µm a menej) by Komisia mala byť 
splnomocnená, prijať okrem v súčasnosti 
používaného prístupu na základe hmotnosti 
aj prístup, ktorý sa zakladá na množstve. 
Prístup k emisiám založený na množstve, 
by sa mal vypracovať na základe 
výsledkov Programu merania tuhých častíc 
v rámci EHK OSN (Particulate 
Measurement Programme – PMP) a mal by 
byť v súlade s existujúcimi ambicióznymi 

11) Na zabezpečenie regulácie emisií 
veľmi jemných tuhých znečisťujúcich látok 
(PM 0,1 µm a menej) by Komisia mala byť 
splnomocnená prijať okrem v súčasnosti 
používaného prístupu na základe hmotnosti 
aj prístup, ktorý sa zakladá na množstve. 
Prístup k emisiám založený na množstve 
by sa mal vypracovať na základe 
výsledkov Programu merania tuhých častíc 
v rámci EHK OSN (Particulate 
Measurement Programme – PMP) a mal by 
byť v súlade s existujúcimi ambicióznymi 
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cieľmi pre životné prostredie. cieľmi pre životné prostredie. Množstvo 
tuhých častíc by sa malo stanoviť v rámci 
prijatia vykonávacích opatrení do 1. 
apríla 2009.

Or. de

Odôvodnenie

Zavedenie prístupu založeného na množstve tuhých častíc je dôležité pre zabezpečenie toho, 
že sa budú používať uzavreté filtre tuhých naftových častíc. Na rozdiel od niektorých 
otvorených filtrov uzavreté filtre neprepúšťajú veľmi jemné častice. Veľmi jemné častice sa 
mimoriadne ľahko dostanú do pľúc, a tým vo veľkej miere ohrozujú zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Komisia by mala v skúšobnom 
postupe, ktorý tvorí základ predpisov o 
typovom schvaľovaní ES vo vzťahu k 
emisiám, prijať celosvetové 
harmonizované jazdné cykly. Tiež by sa 
malo zvážiť použitie prenosných systémov 
na meranie emisií, slúžiacich 
na overovanie skutočných hodnôt emisií z 
vozidiel v prevádzke a zavedenie postupu 
na regulovanie mimocyklových emisií 
(OCE).

12) Komisia by mala v skúšobnom 
postupe, ktorý tvorí základ predpisov o 
typovom schvaľovaní ES vo vzťahu k 
emisiám, prijať celosvetové 
harmonizované jazdné cykly. Tiež by sa 
malo presadiť použitie prenosných 
systémov na meranie emisií, slúžiacich 
na overovanie skutočných hodnôt emisií z 
vozidiel v prevádzke a zavedenie postupu 
na regulovanie mimocyklových emisií 
(OCE).

Or. de

Odôvodnenie

Pri meraní emisií počas skutočnej prevádzky motorového vozidla často dochádza k výrazným 
rozdielom v porovnaní s údajmi nameranými počas skúšobného cyklu. Aby sa zabránilo 
vývoju vozidiel navrhnutých osobitne pre skúšobný cyklus, ktoré po jeho ukončení produkujú 
viac emisií, je nevyhnutné používanie prenosných systémov na meranie emisií a regulovanie 
mimocyklových emisií (OCE).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

12a) Dodatočné vybavenie 
vysokovýkonných vozidiel filtrami 
naftových častíc môže spôsobiť 
vylučovanie väčšieho množstva NO2. 
V rámci tematickej stratégie o znečistení 
ovzdušia by preto Komisia mala 
vypracovať legislatívny návrh na 
harmonizáciu vnútroštátnych právnych 
predpisov týkajúcich sa dodatočného 
vybavenia a zaistiť, že sa v tejto súvislosti 
dodržia environmentálne záväzky.

Or. de

Odôvodnenie

Mnoho miest a obcí bude mať problémy dodržať pripravované limitné hodnoty NO2 uvedené v 
smernici o kvalite ovzdušia. Aby sa zabezpečilo zníženie emisií priamo pri ich zdroji, je 
dôležité regulovať dodatočné vybavenie vozidiel, ktoré už sú v prevádzke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) S cieľom monitorovať v akej miere sa 
tento sektor podieľa na svetových emisiách 
skleníkových plynov (GHG), by Komisia 
mala pre vysokovýkonné vozidlá zaviesť 
meranie spotreby paliva a emisií oxidu 
uhličitého.

14) S cieľom monitorovať v akej miere sa 
tento sektor podieľa na svetových emisiách 
skleníkových plynov (GHG), by Komisia 
mala pre vysokovýkonné vozidlá zaviesť 
meranie spotreby paliva a emisií oxidu 
uhličitého. Prípadne by Komisia mala 
Rade a Parlamentu predložiť legislatívny 
návrh týkajúci sa regulácie emisií oxidu 
uhličitého z vysokovýkonných vozidiel.

Or. de
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Odôvodnenie

Pokiaľ by sa na základe pozorovaní ukázali alarmujúce hodnoty, Komisia by mala Rade 
a Parlamentu predložiť legislatívny návrh, ktorého cieľom by bola regulácia emisií oxidu 
uhličitého.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Komisia by predovšetkým mala byť 
splnomocnená zaviesť limitné hodnoty pre 
množstvo tuhých častíc do prílohy I, 
špecifikovať hodnoty prípustnej úrovne 
zložky NO2 v limitnej hodnote NOx, 
stanoviť špecifické postupy, skúšky a 
požiadavky v súvislosti s typovým 
schvaľovaním, ako aj postup na meranie 
množstva tuhých častíc a prijať opatrenia 
týkajúce sa mimocyklových emisií, 
prístupu k informáciám o oprave a údržbe 
vozidiel a skúšobných cyklov používaných 
na meranie emisií. Keďže tieto opatrenia 
majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je 
doplniť toto nariadenie novými menej 
podstatnými prvkami, mali by byť prijaté v 
súlade s regulačným postupom s kontrolou 
ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

24) Komisia by predovšetkým mala byť 
splnomocnená zaviesť limitné hodnoty pre 
množstvo tuhých častíc do prílohy I, 
prípadne stanoviť hodnoty prípustnej 
úrovne zložky NO2 v limitnej hodnote 
NOx, zaviesť špecifické postupy, skúšky a 
požiadavky v súvislosti s typovým 
schvaľovaním, ako aj postup na meranie 
množstva tuhých častíc a prijať opatrenia
týkajúce sa mimocyklových emisií, 
používania prenosných systémov na 
meranie emisií, prístupu k informáciám 
o oprave a údržbe vozidiel a skúšobných 
cyklov používaných na meranie emisií. 
Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú 
pôsobnosť a ich cieľom je doplniť toto 
nariadenie novými menej podstatnými 
prvkami, mali by byť prijaté v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Pri meraní emisií počas skutočnej prevádzky motorového vozidla často dochádza k výrazným 
rozdielom v porovnaní s údajmi nameranými počas skúšobného cyklu. Aby sa zabránilo 
vývoju vozidiel navrhnutých osobitne pre skúšobný cyklus, ktoré po jeho ukončení produkujú 
viac emisií, je nevyhnutné používanie prenosných systémov na meranie emisií a regulovanie 
mimocyklových emisií (OCE).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – úvodná časť a písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V súlade s postupom uvedeným 
v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES 
prijíma Komisia opatrenia na vykonávanie 
tohto článku. Tieto opatrenia sa týkajú:

4. V súlade s postupom uvedeným 
v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES 
prijíma Komisia opatrenia na vykonávanie 
tohto článku. Tieto opatrenia sa musia 
prijať najneskôr do 1. apríla 2009 a týkať 
sa: 

a) výfukových emisií, vrátane skúšobných 
cyklov, mimocyklových emisií, množstva
tuhých častíc, emisií pri voľnobežných 
otáčkach, kapacity dymu a správneho 
fungovania a regenerácie zariadení na 
reguláciu znečisťujúcich látok;

a) výfukových emisií, vrátane skúšobných 
cyklov, používania prenosných systémov 
na meranie emisií slúžiacich 
na overovanie skutočných hodnôt emisií 
pri prevádzke, kontroly a obmedzovania 
mimocyklových emisií s cieľom dodržať 
limitné hodnoty emisií uvedené v prílohe 
I, stanovenia limitných hodnôt pre
množstvo tuhých častíc, pričom sa dodržia
jestvujúce prísne požiadavky v oblasti 
životného prostredia, emisií pri 
voľnobežných otáčkach, kapacity dymu 
a správneho fungovania a regenerácie 
zariadení na reguláciu znečisťujúcich látok;

Or. de

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia by sa mali prijať do 1. apríla 2009, aby výrobcovia a dodávatelia mali 
k dispozícii všetky údaje potrebné na včasnú zmenu vybavenia motorových vozidiel v súlade 
s normou. Pri meraní emisií počas skutočnej prevádzky motorového vozidla často dochádza k 
výrazným rozdielom v porovnaní s údajmi nameranými počas skúšobného cyklu. Aby sa 
zabránilo vývoju vozidiel navrhnutých osobitne pre skúšobný cyklus, ktoré po jeho ukončení 
produkujú viac emisií, je nevyhnutné používanie prenosných systémov na meranie emisií a 
regulovanie mimocyklových emisií (OCE).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s postupom uvedeným 
v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES 
môže Komisia prijať iné opatrenia týkajúce 
sa špecifických postupov, skúšok 
a požiadaviek súvisiacich s typovým 
schvaľovaním.

V súlade s postupom uvedeným 
v článku 39 ods. 9 smernice 2007/46/ES 
môže Komisia prijať iné opatrenia týkajúce 
sa špecifických postupov, skúšok 
a požiadaviek súvisiacich s typovým 
schvaľovaním, s cieľom zohľadniť 
technický pokrok v oblastiach, na ktoré sa 
vzťahujú súčasné ustanovenia, a to bez 
toho, aby sa pritom zmiernili jestvujúce 
prísne požiadavky v oblasti životného 
prostredia. Tieto opatrenia sa musia 
prijať do 1. apríla 2009.

Or. de

Odôvodnenie

Do postupu vo výboroch by sa nemali zahrnúť žiadne nové prvky a treba zabezpečiť, že sa 
zachová súčasná vysoká úroveň ochrany životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Prevádzkovatelia vozidla zabezpečujú, 
že vozidlo sa nebude používať bez 
spotrebiteľného činidla.

2. Výrobcovia vozidla zabezpečia, že 
vozidlo sa nebude môcť používať bez 
spotrebovateľného činidla.

Or. de

Odôvodnenie
Podľa súčasných platných právnych predpisov ešte motorové vozidlá môžu jazdiť bez činidla, 
a tým produkovať viac škodlivých látok, ako je stanovené v prílohe I. Aby sa tomuto predišlo, 
výrobcovia by mali byť povinní zaistiť, že vozidlá bez spotrebovateľného činidla sa už nebudú 
môcť používať.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. S účinnosťou od 1. októbra 2014
vnútroštátne orgány nepovažujú 
osvedčenia o zhode v prípade nových 
vozidiel, ktoré nie sú v súlade s 
požiadavkami uvedenými v tomto 
nariadení, za platné na účely článku 26 
smernice 2007/46/ES a z dôvodov 
súvisiacich s emisiami zakazujú 
registráciu, predaj a uvedenie takýchto 
vozidiel do prevádzky.

2. S účinnosťou od 1. apríla 2013
vnútroštátne orgány nepovažujú 
osvedčenia o zhode v prípade nových 
vozidiel, ktoré nie sú v súlade s 
požiadavkami uvedenými v tomto 
nariadení, za platné na účely článku 26 
smernice 2007/46/ES a z dôvodov 
súvisiacich s emisiami zakazujú 
registráciu, predaj a uvedenie takýchto 
vozidiel do prevádzky.

Or. de

Odôvodnenie

Stanovenie skoršieho dátumu zavedenia je technicky možné a Komisii ponecháva dostatok 
času na uzavretie vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Stimuly sa uplatňujú na všetky nové 
vozidlá umiestnené na trh daného 
členského štátu, ktoré sú v súlade s týmto 
nariadením. Prestanú sa však uplatňovať 
najneskôr do 1. októbra 2014.

Stimuly sa uplatňujú na všetky nové 
vozidlá umiestnené na trh daného 
členského štátu, ktoré sú v súlade s týmto 
nariadením a jeho vykonávacími 
opatreniami. Prestanú sa však uplatňovať 
najneskôr do 1. apríla 2013.

Or. de

Odôvodnenie

Stanovenie skoršieho dátumu zavedenia je technicky možné a Komisii ponecháva dostatok 
času na uzavretie vykonávacích opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Druhy porušení zo strany 
prevádzkovateľov, ktoré sú predmetom 
pokút, zahŕňajú riadenie vozidla bez 
spotrebiteľného činidla:

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Podľa súčasných platných právnych predpisov ešte motorové vozidlá môžu jazdiť bez činidla, 
a tým produkovať viac škodlivých látok, ako je stanovené v prílohe I. Aby sa tomuto predišlo, 
výrobcovia by mali byť povinní zaistiť, že vozidlá bez spotrebovateľného činidla sa už nebudú 
môcť používať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po skončení Programu merania tuhých 
častíc EHK OSN, ktorý sa uskutočňuje pod 
záštitou Svetového fóra pre harmonizáciu 
predpisov o vozidlách, Komisia bez toho, 
aby znížila úroveň ochrany životného 
prostredia na území Spoločenstva:

1. Po skončení príslušných častí Programu 
merania tuhých častíc EHK OSN, ktorý sa 
uskutočňuje pod záštitou Svetového fóra 
pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, 
ale najneskôr do 1. apríla 2009, Komisia 
bez toho, aby znížila úroveň ochrany 
životného prostredia na území 
Spoločenstva:

Or. de

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia by sa mali prijať do 1. apríla 2009, aby priemysel mal k dispozícii 
všetky údaje potrebné na včasnú zmenu vybavenia motorových vozidiel v súlade s normou.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Komisia pravidelne posudzuje 
znečisťujúce látky uvedené v bode 2 
článku 3. Ak Komisia dôjde k záveru, že je 
potrebné regulovať emisie ďalších 
znečisťujúcich látok, zodpovedajúcim 
spôsobom zmení a doplní toto nariadenie.

4. Komisia pravidelne posudzuje 
znečisťujúce látky uvedené v bode 2 
článku 3. Komisia dôjde k záveru, že je 
potrebné regulovať emisie ďalších 
znečisťujúcich látok, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh na zmenu a 
doplnenie tohto nariadenia.

Or. de

Odôvodnenie

Ak dospeje Komisia k názoru, že je potrebné regulovať emisie ďalších škodlivých látok, malo 
by sa to uskutočniť v rámci spolurozhodovacieho postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Smernica Rady 80/1269/EHC, smernice 
Komisie 88/195/EHC, 97/21/ES, 
1999/99/ES a 2005/78/ES a smernica 
2005/55/ES sa zrušujú s účinnosťou 
od 1. októbra 2014.

1. Smernica Rady 80/1269/EHS, smernice 
Komisie 88/195/EHS, 97/21/ES, 
1999/99/ES a 2005/78/ES a smernica 
2005/55/ES sa zrušujú s účinnosťou od 1. 
apríla 2013.

Or. de

Odôvodnenie

Stanovenie skoršieho dátumu zavedenia je technicky možné a Komisii ponecháva dostatok 
času na uzavretie vykonávacích opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. apríla 2013. Článok 8 
ods. 3 a článok 10 sa však uplatňuje od 
dátumu nadobudnutia účinnosti a body 1 
písm. a) i), 1 písm. b) i), 2 písm. a), 3 písm. 
a) i), 3 písm. b) i), 3 písm. c) i) a 3 písm. d) 
i) prílohy II sa uplatňujú od 1. októbra 
2014.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2012. Článok 8 
ods. 3 a článok 10 sa však uplatňuje od 
dátumu nadobudnutia účinnosti a body 1 
písm. a) i), 1 písm. b) i), 2 písm. a), 3 písm. 
a) i), 3 písm. b) i), 3 písm. c) i) a 3 písm. d) 
i) prílohy II sa uplatňujú od 1. apríla 2013.

Or. de

Odôvodnenie

Stanovenie skoršieho dátumu zavedenia je technicky možné a Komisii ponecháva dostatok 
času na uzavretie vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Príloha I
Text predložený Komisiou

PRÍLOHA I

Emisné limity Euro VI

Limitné 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
sť 

tuhých 
častíc 

(mg/kW
h)

Množst
vo 

tuhých 
častíc 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(CI)

1500 130 400 10 10

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

ETC 4000 160 500 400 10 10
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(CI) 
WHSC 

(2)
WHTC 

(2)

Poznámka:
PI = zapaľovanie zážihové; 
CI = zapaľovanie vznetové
1) Číslo normy sa stanoví neskôr.
2) Neskôr sa zavedú limitné hodnoty súvisiace s WHSC a WHTC, ako náhle sú stanovené korelačné faktory vzhľadom na 
súčasné cykly (ESC a ETC).
3) Prípustná úroveň zložky NO2 v limitnej hodnote NOx sa môže definovať neskôr.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

PRÍLOHA I

Emisné limity Euro VI

Limitné 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
sť 

tuhých 
častíc 

(mg/kW
h)

Množst
vo 

tuhých 
častíc 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(CI)

1500 130 400 10 5

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 5

ETC 
(CI) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Poznámka:
PI = zapaľovanie zážihové; 
CI = zapaľovanie vznetové
1) Číslo normy sa stanoví neskôr, najneskôr však do 1. apríla 2009.
2) Neskôr sa zavedú limitné hodnoty súvisiace s WHSC a WHTC, ako náhle sú stanovené korelačné faktory vzhľadom na 
súčasné cykly (ESC a ETC), najneskôr však do 1. apríla 2009.
3) Prípustná úroveň zložky NO2 v limitnej hodnote NOx sa môže definovať neskôr, najneskôr však do 1. apríla 2009.

Or. de
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Odôvodnenie

Merania ukázali, že súčasný stav techniky umožňuje v prípade hmotnosti tuhých častíc 
dosiahnutie nižšej hodnoty, ako je 10 mg/kWh. Emisie jemných prachových častíc predstavujú 
pre kvalitu ovzdušia a ľudské zdravie vážny problém. Parlament už v minulosti viackrát 
zdôraznil, že problém sa musí odstrániť priamo pri zdroji emisií. Nižšie hodnoty hmotnosti 
tuhých častíc preto budú prospešné nielen pre tranzitné krajiny.

Vykonávacie opatrenia by sa mali prijať do 1. apríla 2009, aby priemysel mal k dispozícii 
všetky údaje potrebné na včasnú zmenu vybavenia motorových vozidiel v súlade s normou.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pri spaľovaní fosílnych pohonných látok, ako je benzín, nafta a zemný plyn, vznikajú emisie, 
ktoré sú škodlivé pre zdravie, ako aj pre flóru a faunu a ktoré prispievajú k otepľovaniu 
atmosféry.

Veľkým prínosom pre lepšiu kvalitu ovzdušia v Európe sú čisté nákladné vozidlá. To úzko 
súvisí s priemerným vekom motorových vozidiel na európskych cestách. Ak klesne priemerný 
vek nákladných vozidiel, stúpne podiel nákladných vozidiel s nižšou emisiou výfukových 
plynov, ktoré majú škodlivý vplyv na životné prostredie a na zdravie.

Návrh Komisie

V rámci 6. akčného programu v oblasti životného prostredia a z neho vychádzajúceho 
programu Čisté ovzdušie pre Európu Komisia v septembri 2005 predložila návrh tematickej 
stratégie o znečistení ovzdušia. Návrh nariadenia Euro VI, ktorý Komisia predložila 
21. decembra 2007 by mal byť jedným z opatrení v prospech čistého ovzdušia.

Podľa návrhu Komisie by sa mali zaviesť harmonizované technické predpisy pre ťažké 
úžitkové vozidlá, aby sa zaručilo fungovanie vnútorného trhu a zároveň aj vysoká úroveň 
ochrany životného prostredia. Určia sa limitné hodnoty pre škodlivé emisie oxidu uhoľnatého 
(CO), oxidov dusíka (NOx) a tuhých častíc (PM). V porovnaní s Euro V by sa mala povolená 
hmotnosť častíc znížiť o 66 % a emisie NOx o 80 %. S cieľom umožniť dosiahnutie 
fungujúceho vnútorného trhu a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného 
prostredia návrh Komisie okrem toho zavádza opatrenia týkajúce sa prístupu k informáciám o 
opravách.

Súbežne s predloženým návrhom nariadenia (politického nariadenia) sa v súlade s tzv. 
prístupom rozdelenia na úrovne vypracuje technické nariadenie, v ktorom sa stanovia 
technické špecifikácie zohľadňujúce základné požiadavky.

Nariadenie Euro VI má od roku 2013 nahradiť limitné hodnoty emisií uvedené v Euro IV 
platné od novembra 2006 a príslušné limitné hodnoty emisií uvedené v Euro V, ktoré 
nadobudnú platnosť v októbri 2008.

Vyjadrenie spravodajcu

Spravodajca vyjadruje poľutovanie nad tým, že návrh Komisie nie je ambicióznejší, pokiaľ 
ide o stanovenie limitných hodnôt pre hmotnosť tuhých častíc. V priebehu prípravných 
diskusií sa ukázalo, že limitné hodnoty treba znížiť ešte viac, ak sa má zabezpečiť používanie 
uzavretých filtrov veľmi jemných častíc. Toto zníženie je technicky uskutočniteľné a vykonali 
sa aj testovacie merania v tejto súvislosti. Spravodajca preto navrhuje postúpiť o ďalší krok a 
znížiť hraničnú hodnotu množstva tuhých častíc vo výške 10 mg/kWh stanovenú v návrhu 
Komisie na 5 mg/kWh. 

Podľa návrhu Komisie by sa nové limitné hodnoty emisií mali zaviesť až od roku 2013. Na 
základe súčasného stavu techniky je však možný skorší dátum zavedenia. Spravodajca preto 
žiada, aby sa práce v rámci postupu vo výboroch ukončili do 1. apríla 2009. Po uplynutí 36 
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mesiacov, t. j. od 1. apríla 2012 pre nové typy vozidiel a od 1. apríla 2013 pre všetky vozidlá 
by mali platiť nové limitné hodnoty emisií.

Kvôli diskusiám o oxidoch dusíka by sa nemalo zabudnúť na problematiku veľmi jemných 
častíc. Znečistenie je zjavné najmä vo veľkomestách. Stanovenie množstva tuhých častíc 
spoločne s nižšou hmotnosťou tuhých častíc zabezpečí, že veľmi jemné častice nebudú 
vypúšťané. Množstvo tuhých častíc by sa malo stanoviť prostredníctvom vykonávacích 
opatrení.

Spravodajca vyjadruje svoju podporu tomu, že v návrhu Komisie sa pre členské štáty aj 
naďalej zachová možnosť podpory vo forme finančných stimulov v prípade predčasného 
zavedenia čistých vozidiel.

Komisia do svojho nariadenia prevzala ustanovenia noriem Euro V a VI upravujúce prístup k 
informáciám o opravách. Spravodajca v tejto súvislosti podporuje návrh Komisie a 
zdôrazňuje, že nezávislí prevádzkovatelia by mali získať štandardizovaný prístup k 
informáciám o opravách a informáciám z palubného diagnostického systému (OBD) 
rovnakým spôsobom, ako autorizovaní predajcovia a opravovne. Údržba a opravy 
motorových vozidiel zaisťujú ich funkčnosť a správnu prevádzku. Tým, že aj nezávislí 
prevádzkovatelia budú môcť bez problémov vykonávať opravy, sa zjednoduší prístup k 
pravidelnej údržbe. Pravidelná oprava zabezpečuje bezpečnú a ekologickú prevádzku 
motorového vozidla, a preto ju treba podporiť.

Nezávisle vykonané testy ukazujú, že emisie namerané počas skutočnej prevádzky 
motorového vozidla sa môžu líšiť od emisií nameraných počas testovacieho cyklu. 
Spravodajca žiada zavedenie prenosných systémov na meranie emisií a postupov 
na regulovanie mimocyklových emisií (OCE) s cieľom zabezpečiť, že motorové vozidlá budú 
spĺňať limitné hodnoty aj mimo testovacieho cyklu.

Dodatočné vybavenie vysokovýkonných vozidiel filtrami naftových častíc môže spôsobiť 
vylučovanie väčšieho množstva NO2. Mnoho miest a obcí bude mať problémy dodržať 
pripravované limitné hodnoty NO2 uvedené v smernici o kvalite ovzdušia. Aby sa zabezpečilo 
zníženie emisií priamo pri ich zdroji, je dôležité regulovať dodatočné vybavenie vozidiel, 
ktoré už sú v prevádzke. Spravodajca žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti vypracovala 
príslušný návrh.

V súvislosti s diskusiou o klimatických zmenách, ako aj o úspore nákladov prostredníctvom 
nižšej spotreby spravodajca takisto žiada, aby Komisia predložila návrh na reguláciu oxidu 
uhličitého pochádzajúceho z vysokovýkonných vozidiel, v ktorom zohľadní namerané údaje.

Pri určovaní toho, o čom sa má rozhodnúť spolurozhodovacím postupom a o čom postupom 
vo výboroch, treba dbať na to, že dôležité rozhodnutia, ako napríklad o zavedení limitných 
hodnôt pre nové látky, sa prijímajú spolurozhodovacím postupom.
Motorové vozidlá, v prípade ktorých je možné znížiť emisie pomocou činidla, môžu v 
súčasnosti jazdiť aj bez tohto činidla, a tak v skutočných jazdných podmienkach spôsobovať 
emisie, ktoré výrazne prekračujú požadované limitné hodnoty. Výrobcovia by v budúcnosti 
mali zabezpečiť, aby vozidlá, ktoré pomocou tejto technológie spĺňajú limitné hodnoty 
uvedené v EURO VI, už nemohli jazdiť bez spotrebovateľného činidla. Takýmto spôsobom 
by sa zabezpečilo dodržiavanie limitných hodnôt.
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