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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in 
motorjev glede na emisije iz težkih vozil (Euro 6) in o dostopu do informacij za 
popravilo in vzdrževanje vozil 
(KOM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0851),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0007/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za promet in turizem ter Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
(A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da bi zagotovili nadzor nad emisijami 
izredno majhnih delcev trdnih onesnaževal 
(0,1 µm in manj), bi morali Komisiji dati 
pooblastilo, da sprejme pristop, ki bo poleg 
trenutno uporabljenega pristopa na podlagi 
mase delcev temeljil tudi na številu delcev 
trdnih onesnaževal. Pri pristopu, ki temelji 
na številu delcev trdne snovi, bi se morali 
uporabiti rezultati Programa za merjenje 
delcev UN/ECE (PMD), pristop pa bi 
moral biti v skladu z obstoječimi 
ambicioznimi cilji varovanja okolja.

(11) Da bi zagotovili nadzor nad emisijami 
izredno majhnih delcev trdnih onesnaževal 
(0,1 µm in manj), bi morali Komisiji dati 
pooblastilo, da sprejme pristop, ki bo poleg 
trenutno uporabljenega pristopa na podlagi 
mase delcev temeljil tudi na številu delcev 
trdnih onesnaževal. Pri pristopu, ki temelji 
na številu delcev trdne snovi, bi se morali 
uporabiti rezultati Programa za merjenje 
delcev UN/ECE (PMD), pristop pa bi 
moral biti v skladu z obstoječimi 
ambicioznimi cilji varovanja okolja. 
Število delcev je treba v okviru 
oblikovanja izvedbenih ukrepov določiti 
do 1. aprila 2009.

Or. de

Obrazložitev

Z uvedbo števila delcev se bo zagotovila uporaba zaprtih filtrov trdnih delcev. Za razliko od 
določenih odprtih filtrov zaprti filtri ne prepuščajo izredno majhnih delcev. Izjemno fini delci 
hitro prodrejo v pljuča, zato še posebej ogrožajo zdravje.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Komisija bi morala kot preskusni 
postopek sprejeti svetovno harmonizirane 
vozne cikle, ki so podlaga za predpise o 
emisijah pri podeljevanju homologacije 
ES. Proučiti je treba tudi uporabo 
prenosnih sistemov za merjenje emisij za 
preverjanje dejanskih emisij vozil v 
uporabi in uvedbo postopkov za nadzor 

(12) Komisija bi morala kot preskusni 
postopek sprejeti svetovno harmonizirane 
vozne cikle, ki so podlaga za predpise o 
emisijah pri podeljevanju homologacije 
ES. Uresničiti je treba tudi uporabo 
prenosnih sistemov za merjenje emisij za 
preverjanje dejanskih emisij vozil v 
uporabi in uvedbo postopkov za nadzor 
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emisij izven poskusnega cikla (OCE). emisij izven poskusnega cikla (OCE).

Or. de

Obrazložitev

Pri meritvah emisij med dejansko vožnjo se rezultati pogosto precej razlikujejo od vrednosti, 
izmerjenih med poskusnim ciklom. Da bi se preprečili poskusi izdelave vozil, ki bi bila 
zasnovana posebej za poskusni cikel, preostanek časa pa bi oddajala več emisij, je nujno 
potrebna uporaba prenosnih sistemov za merjenje emisij in uvedba postopkov za nadzor 
emisij izven poskusnega cikla.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Naknadno opremljanje težkih 
gospodarskih vozil s filtri za trdne delce 
lahko poveča emisije NO2. V okviru 
tematske strategije o onesnaževanju zraka 
mora zato Komisija pripraviti zakonodajni 
predlog za uskladitev nacionalnih 
zakonodaj o naknadnem opremljanju, pri 
tem pa zagotoviti spoštovanje 
okoljevarstvenih zahtev.

Or. de

Obrazložitev
Mnoga mesta in občine bodo imela težave pri spoštovanju predvidenih mejnih vrednosti za 
NO2, ki jih določa direktiva o kakovosti zraka. Da bi zagotovili znižanje z izvori povezanih 
emisij, je treba urediti tudi naknadno opremljanje vozil, ki so že na cesti.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Komisija bi morala za spremljanje 
prispevka tega sektorja h globalnim 

(14) Komisija bi morala za spremljanje 
prispevka tega sektorja h globalnim 
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emisijam toplogrednih plinov vpeljati 
merjenje porabe goriva in emisij 
ogljikovega dioksida iz težkih vozil.

emisijam toplogrednih plinov vpeljati 
merjenje porabe goriva in emisij 
ogljikovega dioksida iz težkih 
gospodarskih vozil. Po potrebi mora 
Komisija Svetu in Parlamentu predložiti 
zakonodajni predlog za uravnavanje 
emisij ogljikovega dioksida pri težkih 
gospodarskih vozilih.

Or. de

Obrazložitev
Če bodo izmerjene vrednosti zaskrbljujoče, mora Komisija Svetu in Parlamentu predložiti 
zakonodajni predlog za uravnavanje emisij ogljikovega dioksida.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Komisiji bi bilo zlasti treba dodeliti 
pooblastilo za uvedbo mejne vrednosti 
števila delcev v Prilogi I, za določanje 
vrednosti dopustne ravni NO2, sestavine v 
mejni vrednosti dušikovega oksida NOx, 
posebnih postopkov, preskusov in zahtev 
za homologacijo, kot tudi merilnega 
postopka za število delcev, za določanje 
ukrepov glede emisij izven preskusnega 
cikla, dostopa do informacij o popravilu in 
vzdrževanju vozil ter preskusnih ciklov, ki 
se uporabljajo pri merjenju emisij. Ker so ti
ukrepi splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
bi jih bilo treba sprejeti v skladu z 
ureditvenim postopkom s pregledom iz 
člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(24) Komisiji bi bilo zlasti treba dodeliti 
pooblastilo za uvedbo mejne vrednosti 
števila delcev v Prilogi I, za morebitno
določanje vrednosti dopustne ravni NO2, 
sestavine v mejni vrednosti dušikovega 
oksida NOx, posebnih postopkov, 
preskusov in zahtev za homologacijo, kot 
tudi merilnega postopka za število delcev, 
za določanje ukrepov glede emisij izven 
preskusnega cikla, uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij, dostopa do 
informacij o popravilu in vzdrževanju vozil 
ter preskusnih ciklov, ki se uporabljajo pri 
merjenju emisij. Ker so navedeni ukrepi 
splošnega obsega in so namenjeni 
spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, 
med drugim z dodajanjem novih 
nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. de
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Obrazložitev
Pri meritvah emisij med dejansko vožnjo se rezultati pogosto precej razlikujejo od vrednosti, 
izmerjenih med poskusnim ciklom. Da bi se preprečili poskusi izdelave vozil, ki bi bila 
zasnovana posebej za poskusni cikel, preostanek časa pa bi oddajala več emisij, je nujno 
potrebna uporaba prenosnih sistemov za merjenje emisij in uvedba postopkov za nadzor 
emisij izven poskusnega cikla.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 5 - odstavek 4 - uvodni del in točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme v skladu s postopkom 
iz člena 39(9) Direktive 2007/46/ES ukrepe 
za izvajanje tega člena. Ti ukrepi 
zadevajo:

4. Komisija sprejme v skladu s postopkom 
iz člena 39(9) Direktive 2007/46/ES ukrepe 
za izvajanje pričujočega člena. Te ukrepe 
je treba predložiti najpozneje do 1. aprila 
2009, zadevajo pa:

a) emisije iz izpušne cevi, vključno s 
preskusnimi cikli, emisije izven 
preskusnega cikla, število delcev, emisije 
pri prostem teku, motnost dima ter pravilno 
delovanje in regeneracijo naprav za 
uravnavanje onesnaževanja;

a) emisije iz izpušne cevi, vključno s 
preskusnimi cikli, uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij za preverjanje 
dejanskih emisij vozil v uporabi, 
preverjanje in omejevanje emisije izven 
preskusnega cikla za spoštovanje mejnih 
vrednosti emisij, navedenih v prilogi I, 
določitev mejnih vrednosti za število 
delcev v skladu z obstoječimi strogimi 
predpisi za varstvo okolja, emisije pri 
prostem teku, motnost dima ter pravilno 
delovanje in regeneracijo naprav za 
uravnavanje onesnaževanja;

Or. de

Obrazložitev
Do 1. aprila 2009 je treba predložiti izvedbene ukrepe, na podlagi katerih bodo proizvajalci 
in dobavitelji razpolagali z vsemi potrebnimi podatki za pravočasno predelavo vozil v skladu 
s predpisi. Pri meritvah emisij med dejansko vožnjo se rezultati pogosto precej razlikujejo od 
vrednosti, izmerjenih med poskusnim ciklom. Da bi se preprečili poskusi izdelave vozil, ki bi 
bila zasnovana posebej za poskusni cikel, preostanek časa pa bi oddajala več emisij, je nujno 
potrebna uporaba prenosnih sistemov za merjenje emisij in uvedba postopkov za nadzor 
emisij izven poskusnega cikla.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Člen 5 - odstavek 4 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 39(9) Direktive 
2007/46/ES druge ukrepe glede posebnih 
postopkov, preskusov in zahtev za 
homologacijo.

Komisija lahko sprejme v skladu s 
postopkom iz člena 39(9) Direktive 
2007/46/ES druge ukrepe glede posebnih 
postopkov, preskusov in zahtev za 
homologacijo, da se upošteva tehnični 
napredek na področjih, ki jih zajemajo 
obstoječe določbe, pri čemer pa ni treba 
omiliti strogih predpisov za varstvo okolja. 
Ukrepe je treba sprejeti do 1. aprila 2009.

Or. de

Obrazložitev

V postopek komitologije se ne dodajo novi elementi, prav tako pa se mora ohraniti obstoječa 
visoka raven varstva okolja.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Člen 7 - odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Upravljavci vozil zagotovijo, da se
vozila ne vozi brez potrošnega reagenta.

2. Proizvajalci zagotovijo, da vozila ni 
mogoče voziti brez potrošnega reagenta.

Or. de

Obrazložitev
Po sedanji zakonodaji lahko vozila vozijo tudi brez reagenta in tako oddajajo emisije, ki 
presegajo mejo, določeno v prilogi I. V izogib temu morajo proizvajalci v prihodnje poskrbeti, 
da ne bo več mogoče voziti vozil brez potrošnega reagenta.
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Člen 8 - odstavek 2 - pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z učinkom od 1. oktobra 2014
nacionalni organi štejejo, v primeru, ko 
nova vozila niso skladna s to uredbo, da 
certifikati skladnosti ne veljajo več za 
namene člena 26 Direktive 2007/46/ES in 
zaradi razlogov, ki se nanašajo na emisije, 
prepovejo registracijo, prodajo in začetek 
uporabe takšnih vozil.

2. Z učinkom od 1. aprila 2013 nacionalni 
organi štejejo, v primeru, ko nova vozila 
niso skladna s to uredbo, da certifikati 
skladnosti ne veljajo več za namene člena 
26 Direktive 2007/46/ES in zaradi 
razlogov, ki se nanašajo na emisije, 
prepovejo registracijo, prodajo in začetek 
uporabe takšnih vozil.

Or. de

Obrazložitev
S tehničnega vidika je uvedbo mogoče izpeljati že prej, tako da ima Komisija dovolj časa, da 
zaključi izvedbene ukrepe.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Člen 10 - odstavek 1 - pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Takšne spodbude veljajo za vsa nova 
vozila, ki se dajejo v promet v zadevni 
državi članici, in ki so skladna s to uredbo.
Te finančne spodbude se prenehajo 
uporabljati najpozneje s 1. oktobrom 2014.

Takšne spodbude veljajo za vsa nova 
vozila, ki se dajejo v promet v zadevni 
državi članici in ki so skladna s to uredbo 
ter izvedbenimi ukrepi. Te finančne 
spodbude se prenehajo uporabljati 
najpozneje s 1. aprilom 2013.

Or. de

Obrazložitev
S tehničnega vidika je uvedbo mogoče izpeljati že prej, tako da ima Komisija dovolj časa, da 
zaključi izvedbene ukrepe.
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Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Člen 11 - odstavek 2 - pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vrste kršitev s strani upravljavcev, ki se 
kaznujejo, vključujejo vožnjo z vozilom 
brez potrošnega reagenta.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Po sedanji zakonodaji lahko vozila vozijo tudi brez reagenta in tako oddajajo emisije, ki 
presegajo mejo, določeno v prilogi I. V izogib temu morajo proizvajalci sprejeti zavezo in 
poskrbeti, da ne bo več mogoče voziti vozil brez potrošnega reagenta.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Člen 12 - odstavek 1 - pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po zaključku programa za merjenje 
delcev UN/ECE, opravljenega pod 
nadzorom Svetovnega foruma za 
harmonizacijo pravilnikov o vozilih, 
Komisija, ne da bi pri tem znižala raven 
varstva okolja znotraj Skupnosti, opravi 
naslednje:

1. Po zaključku ustreznih delov programa 
za merjenje delcev UN/ECE, opravljenega 
pod nadzorom Svetovnega foruma za 
harmonizacijo pravilnikov o vozilih, 
vendar najkasneje do 1. aprila 2009,
Komisija, ne da bi pri tem znižala raven 
varstva okolja znotraj Skupnosti, opravi 
naslednje:

Or. de

Obrazložitev

Do 1. aprila 2009 je treba predložiti izvedbene ukrepe, na podlagi katerih bo sektor 
razpolagal z vsemi potrebnimi podatki za pravočasno predelavo vozil v skladu s predpisi.
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Člen 12 - odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija spremlja onesnaževala, 
navedena v točki 2 člena 3. Če Komisija 
presodi, da je primerno urediti emisije 
dodatnih onesnaževal, skladno s tem 
spremeni to uredbo.

4. Komisija spremlja onesnaževala, 
navedena v točki 2 člena 3. Če Komisija 
presodi, da je primerno urediti emisije 
dodatnih onesnaževal, predstavi 
Evropskemu parlamentu in Svetu predlog 
za spremembo te uredbe.

Or. de

Obrazložitev

Če Komisija meni, da je treba uravnavati tudi emisije drugih onesnaževal, mora to potekati v 
okviru postopka soodločanja.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 15 - odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Direktiva Sveta 80/1269/EGS, direktive 
Komisije 88/195/EGS, 97/21/ES, 
1999/99/ES in 2005/78/ES in Direktiva 
2005/55/ES se z učinkom od 
1. oktobra 2014 razveljavijo.

1. Direktiva Sveta 80/1269/EGS, direktive 
Komisije 88/195/EGS, 97/21/ES, 
1999/99/ES in 2005/78/ES in Direktiva 
2005/55/ES se z učinkom od 1. aprila 2013
razveljavijo.

Or. de

Obrazložitev

S tehničnega vidika je uvedbo mogoče izpeljati že prej, tako da ima Komisija dovolj časa, da 
zaključi izvedbene ukrepe.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Uredba se uporablja od 1. aprila 2013. Člen 
8(3) in člen 10 se uporabljata od dneva 
začetka veljavnosti, točke 1(a)(i), 1(b)(i), 
2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) in 3(d)(i) 
Priloge II pa se uporabljajo od 
1. oktobra 2014.

Uredba se uporablja od 1. aprila 2012. Člen 
8(3) in člen 10 se uporabljata od dneva 
začetka veljavnosti, točke 1(a)(i), 1(b)(i), 
2(a), 3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) in 3(d)(i) 
Priloge II pa se uporabljajo od 
1. aprila 2013.

Or. de

Obrazložitev

S tehničnega vidika je uvedbo mogoče izpeljati že prej, tako da ima Komisija dovolj časa, da 
zaključi izvedbene ukrepe.

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

PRILOGA I 

Mejne vrednosti emisij Euro 6 

Mejne vrednosti
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Masa 
trdnih 
delcev 

(mg/kW
h)

Število 
trdnih 
delcev 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(SZ)

1500 130 400 10 10

ETC 
(SZ)

4000 160 400 10 10

ETC 
(FZ) 

4000 160 500 400 10 10
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WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Opomba:
PI = prisilni vžig 
CI =kompresijski vžig
1) Številčni standard se določi pozneje.
2) Mejne vrednosti, ki se nanašajo na WHSC in WHTC, bodo uvedene na poznejši stopnji, potem ko se določijo korelacijski 
faktorji v zvezi s sedanjimi cikli (ESC in ETC). 
3) Dopustna raven sestavine NO2 v mejni vrednosti NOx se lahko določi pozneje 

Predlog spremembe

PRILOGA I 

Mejne vrednosti emisij Euro 6

Mejne vrednosti
CO 

(mg/kW
h)

THC 
(mg/kW

h)

NMHC 
(mg/kW

h)

CH4 
(mg/kW

h)

NOX (3) 
(mg/kW

h)

NH3 
(ppm)

Masa 
trdnih 
delcev 

(mg/kW
h)

Število 
trdnih 
delcev 

(1) 
(#/kWh

)
ESC 
(SZ)

1500 130 400 10 5

ETC 
(SZ)

4000 160 400 10 5

ETC 
(FZ) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Opomba:
PI = prisilni vžig 
CI =kompresijski vžig
1) Številčni standard se določi pozneje, vendar najpozneje do 1. aprila 2009.
2) Mejne vrednosti, ki se nanašajo na WHSC in WHTC, bodo uvedene na poznejši stopnji, potem ko se določijo korelacijski 
faktorji v zvezi s sedanjimi cikli (ESC in ETC), vendar najpozneje do 1. aprila 2009.
3) Dopustna raven sestavine NO2 v mejni vrednosti NOx se lahko določi pozneje, vendar najpozneje do 1. aprila 2009.

Or. de
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Obrazložitev

Meritve so pokazale, da je pri današnjem tehnološkem razvoju lahko masa trdnih delcev tudi 
nižja od 10 mg/kWh. Emisije drobnih prašnih delcev predstavljajo veliko težavo za kakovost 
zraka in zdravje ljudi.  Parlament je v preteklosti vedno znova poudarjal, da se je treba s 
težavo spoprijeti v izvoru emisij. Nižje vrednosti za maso delcev tako ne bi koristile samo 
tranzitnim državam.
Do 1. aprila 2009 je treba predložiti izvedbene ukrepe, na podlagi katerih bo sektor 
razpolagal z vsemi potrebnimi podatki za pravočasno predelavo vozil v skladu s predpisi.
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OBRAZLOŽITEV

Pri izgorevanju fosilnih goriv, kot so bencin, dizel in plin, se sproščajo emisije, ki so škodljive 
zdravju ter flori in favni in prispevajo k segrevanju podnebja.

Čisti tovornjaki v veliki meri prispevajo k boljši kakovosti zraka v Evropi. To je tesno 
povezano s povprečno starostjo voznega parka na evropskih cestah. Z zmanjševanjem 
povprečne starosti tovornjakov narašča delež tovornjakov z manjšimi emisijami izpušnih 
plinov, škodljivih okolju in zdravju.

Predlog Komisije

V okviru programa Čist zrak za Evropo, ki je bil oblikovan na podlagi 6. okoljskega 
akcijskega programa, je Komisija septembra 2005 izdelala predlog tematske strategije o 
onesnaževanju zraka. Predlog Komisije o uredbi za Euro 6, predstavljen 21.12.2007, je eden 
izmed ukrepov v okviru prizadevanj za čist zrak.

Predlog Komisije predvideva uvedbo usklajenih tehničnih predpisov za težka gospodarska 
vozila, ki bodo zagotovili delovanje notranjega trga, hkrati pa omogočali visoko raven varstva 
okolja. Določene so mejne vrednosti za škodljive emisije ogljikovega monoksida (CO), 
dušikovih oksidov (NOx) in trdnih delcev. Dovoljena masa delcev se bo v primerjavi z Euro 5 
predvidoma znižala za 66%, emisije dušikovih oksidov pa za 80%. Da bi se omogočilo 
delovanje notranjega trga, hkrati pa zagotovila visoka raven varstva okolja, predlog Komisije 
prav tako vključuje ukrepe za dostop do informacij za popravilo vozil.

Vzporedno s tem predlogom uredbe („politična uredba“) je po pristopu dvojne ravni v 
pripravi „tehnična uredba“, v kateri bodo opredeljene tehnične specifikacije, ki hkrati 
izpolnjujejo temeljne zahteve.

Uredba Euro 6 bo z letom 2013 nadomestila mejne vrednosti emisij Euro 4, ki veljajo od 
novembra 2006, in zadevne mejne vrednosti emisij Euro 5, ki veljajo od oktobra 2008.

Mnenje poročevalca

Poročevalec obžaluje, da predlog Komisije ni ambicioznejši, ko gre za določitev mejnih 
vrednosti za maso delcev. V teku pripravljalnih razprav je postalo jasno, da bo treba z 
dodatnimi znižanji mejnih vrednosti zagotoviti uporabo zaprtih filtrov, ki omogočajo tudi 
filtriranje izjemno majhnih delcev. Takšen postopek je tehnično izvedljiv, prav tako pa je že 
bil izmerjen v prejšnjih preskusih. Poročevalec zato predlaga, da se naredi korak naprej in se 
mejna vrednost za maso delcev v predlogu Komisije zniža z 10 mg/kWh na 5 mg/kWh. 

Predlog Komisije predvideva uvedbo novih mejnih vrednosti emisij šele leta 2013, tehnološki 
razvoj pa omogoča prejšnjo uvedbo. Poročevalec zato zahteva, da se dela v okviru postopka 
komitologije zaključijo do 1. aprila 2009. 36 mesecev pozneje, tj. 1. aprila 2012, bodo začele 
veljati nove mejne vrednosti emisij za nove tipe vozil, 1. aprila 2013 pa tudi za vsa druga 
vozila.

Zaradi razprave o dušikovih oksidih ne sme zamreti problematika vprašanja prašnih delcev. 
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Onesnaženost je moč občutiti zlasti v velemestih. Uvedba števila delcev v povezavi z majhno 
maso delca preprečuje sproščanje izjemno majhnih delcev. Število delcev je treba opredeliti v 
izvedbenih ukrepih.

Poročevalec podpira in se zavzema za ohranitev možnosti, navedene v predlogu Komisije, ki 
bo državam članicam omogočila, da s finančnimi spodbudami pospešijo uvedbo čistih vozil.

Komisija je v svojem predlogu prevzela predpise o dostopu do servisnih informacij za 
standarda Euro 5 in 6. Poročevalec v tem oziru podpira predlog Komisije in poudarja, da je 
treba neodvisnim udeležencem na trgu omogočiti enak standardiziran dostop do servisnih 
informacij in informacij o vgrajenih diagnostičnih sistemih kot pooblaščenim prodajalcem in 
servisom. Vzdrževanje in servisiranje vozil zagotavljata uporabnost in pravilno delovanje 
vozila. Ker bodo lahko tudi neodvisni tržni udeleženci brez težav izvajali popravila, se bo 
poenostavil dostop do rednega vzdrževanja. Redno vzdrževanje pripomore k varnemu in 
okolju prijaznemu delovanju vozila, zato ga je treba podpirati.

Neodvisni preskusi so pokazali, da se emisije med dejansko vožnjo lahko znatno razlikujejo 
od emisij, izmerjenih med preskusnim ciklom. Poročevalec zahteva uporabo prenosnih 
sistemov za merjenje emisij in uvedbo postopkov za nadzor emisij izven poskusnega cikla, s 
čimer se bo zagotovilo, da bodo emisije vozil tudi izven poskusnega cikla znotraj predpisanih 
meja.

Naknadno opremljanje težkih gospodarskih vozil s filtri trdnih delcev lahko poveča emisije 
NO2. Mnoga mesta in občine bodo imela težave pri spoštovanju predvidenih mejnih vrednosti 
za NO2, ki jih določa direktiva o kakovosti zraka. Da bi zagotovili znižanje z izvori 
povezanih emisij, je treba zato urediti tudi naknadno opremljanje vozil, ki so že na cesti. 
Poročevalec poziva Komisijo, naj pripravi ustrezen predlog.

V luči razprav o klimatskih spremembah ter prihranku ob manjši porabi poročevalec prav tako 
zahteva, da Komisija ob upoštevanju izmerjenih vrednosti po potrebi predloži predlog za 
uravnavanje emisij ogljikovega dioksida težkih gospodarskih vozil. 

Pri delitvi zadev, ki se obravnavajo s postopkom soodločanja, in zadev, ki se odločajo v 
postopku komitologije, je treba paziti, da se pomembne odločitve, kot je denimo uvedba 
mejnih vrednosti za nove snovi, sprejemajo s soodločanjem.

Vozila, ki znižujejo emisije s pomočjo reagenta, lahko trenutno vozijo tudi brez reagenta, s 
čimer med vožnjo ustvarjajo emisije, ki precej presegajo predpisane mejne vrednosti. 
Proizvajalci morajo v prihodnje zagotoviti, da vozil, ki spoštujejo mejne vrednosti standarda 
Euro 6 s pomočjo te tehnologije, ne bo več mogoče voziti brez potrošnega reagenta. Tako bi 
zagotovili upoštevanje mejnih vrednosti.
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