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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai

A Parlament kéthasábos módosításai

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 
szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 
új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében.

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 
tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 
jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 
vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 
a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 
jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 
szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 
szedésével jelzik. 
Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 
bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás 
tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási 
információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2019)0208),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére 
és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-
0009/2019),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére, 1,

– tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményeire,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A9-0000/2019),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe 
másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen 
módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 
Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

1 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Euro előírások bevezetése és 
azok későbbi módosításai fokozatosan és 
jelentősen szigorították a gépjárművek 
kibocsátásaira vonatkozó típusjóváhagyási 
követelményeket. Míg a járművek terén 
általánosságban jelentős 
kibocsátáscsökkentés valósult meg a 
szabályozott szennyező anyagok 
tekintetében, a dízelmotorok NOX-
kibocsátása és a közvetlen 
benzinbefecskendezésű motorok 
részecskekibocsátása kivételt képezett ez 
alól, különösen a könnyűgépjárművekbe 
szerelt motorok esetében. Ezért 
intézkedéseket kell hozni e helyzet 
orvoslására.

(A magyar változatot nem érinti.)      

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (EU) 2016/646 rendelet21 
meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás 
alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az 
RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési 
kritériumokat. E célból szennyezőanyag-
specifikus megfelelési tényezőket 
határoztak meg a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) 
végzett mérések statisztikai és műszaki 
bizonytalanságainak figyelembevétele 
érdekében.

(6) Az (EU) 2016/646 rendelet21 
meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás 
alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az 
RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési 
kritériumokat. E célból szennyezőanyag-
specifikus megfelelési tényezőket – többek 
között hibahatárokat – vezettek be a 
hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel 
(PEMS) végzett mérések statisztikai és 
műszaki bizonytalanságainak 
figyelembevétele érdekében. Egyértelmű 
különbséget kell tenni a kibocsátási 
határértékekre vonatkozó megfelelési 
tényező és a berendezéssel összefüggő 
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hibahatár között.
_________________ _________________
21 Bizottság (EU) 2016/646 rendelete 
(2016. április 20.) a 692/2008/EK 
rendeletnek a könnyű személy- és 
haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
109., 2016.4.26., 1. o.).

21 Bizottság (EU) 2016/646 rendelete 
(2016. április 20.) a 692/2008/EK 
rendeletnek a könnyű személy- és 
haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
109., 2016.4.26., 1. o.).

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a megfelelési tényező az Euro 5 és Euro 6 kibocsátási 
határértékből és a PEMS berendezésből adódó további mérési bizonytalanságból tevődik 
össze.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Törvényszék nem kérdőjelezte 
meg a megfelelési tényezők műszaki 
indokoltságát. Ezért, és tekintettel arra, 
hogy a technológiai fejlődés jelenlegi 
állása mellett még mindig eltérés van a 
valós vezetési körülmények között és a 
laboratóriumban mért kibocsátások között, 
helyénvaló a megfelelési tényezőket a 
715/2007/EK rendeletbe bevezetni.

(8) A Törvényszék nem kérdőjelezte 
meg a megfelelési tényezők műszaki 
indokoltságát. Ezért, és tekintettel arra, 
hogy a technológiai fejlődés jelenlegi 
állása mellett még mindig eltérés van a 
valós vezetési körülmények között és a 
laboratóriumban mért kibocsátások között, 
helyénvaló a 715/2007/EK rendeletbe 
olyan megfelelési tényezőket bevezetni, 
amelyek egyrészt azt a követelményt 
foglalják magukban, hogy a jármű 
megfelel a 715/2007/EK rendeletben 
meghatározott, nem túlléphető kibocsátási 
határértékeknek, másrészt pedig a PEMS 
statisztikai és műszaki 
bizonytalanságaiból eredő hibahatárt.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a megfelelési tényező az alkalmazható Euro 5 és Euro 6 
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kibocsátási határértékből és a PEMS berendezésből adódó további mérési bizonytalanságból 
tevődik össze.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-
vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg 
tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási 
határértékeknek, az RDE-re vonatkozó 
megfelelési kritériumokat két lépésben 
kell bevezetni. Az első lépésben a gyártó 
kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt 
kell alkalmazni, míg második lépésben 
csak a végső megfelelési tényező 
alkalmazható. A Bizottságnak a műszaki 
fejlődés fényében nyomon kell követnie a 
végső megfelelési tényezőket.

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-
vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg 
tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási 
határértékeknek, az RDE-re vonatkozó 
megfelelési kritériumok két lépésben 
kerültek bevezetésre. Az első lépésben a 
gyártó kérésére ideiglenes megfelelési 
tényezőt lehet alkalmazni, míg második 
lépésben csak a végső megfelelési tényező 
alkalmazható. A Bizottságnak a mérési 
eljárás minőségének javulása vagy a 
PEMS berendezés műszaki fejlődése miatt 
minden évben lefelé kell kiigazítania a 
végső megfelelési tényezők kiszámításához 
használt hibahatárt, kivéve, ha a Bizottság 
megindokolja ennek elmaradását.

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a megfelelési tényező az Euro 5 és Euro 6 kibocsátási 
határértékből és a PEMS berendezésből adódó további mérési bizonytalanságból tevődik 
össze. Ezt a hibahatárt évente felül kell vizsgálni, és a PEMS-eljárás minőségi javulása, 
illetve a műszaki fejlődés függvényében módosítani kell.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9 a) Mivel az Európai Unió 
Törvényszéke elrendelte, hogy a 
megfelelési tényezőket rendes jogalkotási 



PR\1194428HU.docx 9/15 PE644.883v01-00

HU

eljárás keretében kell elfogadni, e 
jogalkotási javaslat célja az, hogy a 
megfelelési tényezőket a 715/2007/EK 
rendelet módosításával újból bevezesse. 
Fontos hangsúlyozni, hogy míg ez a 
javaslat a PEMS berendezésből adódó 
hibahatárt is magában foglaló megfelelési 
tényezővel foglalkozik, a kibocsátási 
határértékek kérdésével az Euro 6 utáni 
szabványra vonatkozó, a közeljövőben 
előterjesztendő javaslattal összefüggésben 
kell foglalkozni. Annak érdekében, hogy 
előrelépés történjen a jövőbeli (az Euro 6 
utáni) kibocsátási határértékek elfogadása 
felé, elengedhetetlen, hogy a Bizottság e 
célból adott esetben a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2021 
júniusáig jogalkotási javaslatot terjesszen 
elő, amint azt a Bizottság „Az európai zöld 
megállapodás” című, 2019. december 11-i 
közleményében is bejelentette. A 
Bizottságnak kellően figyelembe kell 
vennie az Európai Szabványügyi Bizottság 
(CEN) által kidolgozott minden olyan 
szabványt, amely a NOx- és a PN 
mérésekor a PEMS teljesítményét értékeli.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja, hogy meghatározza az Európai Bizottságnak az Euro 6 utáni szabvány 
kibocsátási határértékeivel kapcsolatos, folyamatban lévő munkájának időpontját, amelynek 
értelmében figyelembe kell vennie az Európai Szabványügyi Bizottságnak (CEN TC301) a 
PEMS berendezés értékelésére vonatkozó nemzetközi szabványtervezettel kapcsolatos 
eredményeit.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A Lisszaboni Szerződés lehetővé 
teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást 
adjon a Bizottság részére olyan általános 

(10) A Lisszaboni Szerződés lehetővé 
teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást 
adjon a Bizottság részére olyan általános 
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hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására, amelyek a jogalkotási 
aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit 
egészítik ki, illetve módosítják. Az 
EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése 
szerinti felhatalmazás alapján elfogadható 
intézkedések lényegében megfelelnek az 
1999/468/EK tanácsi határozat 5a. 
cikkével23 bevezetetett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárás 
hatálya alá tartozó intézkedéseknek. Ezért 
a 715/2007/EK rendeletnek az 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó 
rendelkezéseit az EUMSZ 290. cikkéhez 
kell igazítani.

hatályú nem jogalkotási aktusok 
elfogadására, amelyek a jogalkotási 
aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit 
egészítik ki, illetve módosítják. Az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés (EUMSZ) 290. cikkének (1) 
bekezdése szerinti felhatalmazás alapján 
elfogadható intézkedések lényegében 
megfelelnek az 1999/468/EK tanácsi 
határozat 5a. cikkével23 bevezetetett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárás hatálya alá tartozó 
intézkedéseknek. Ezért a 715/2007/EK 
rendeletnek az ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás 
alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit az 
EUMSZ 290. cikkéhez kell igazítani.

_________________ _________________
23 A Tanács 1999/468/EK határozata 
(1999. június 28.) a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról (HL 
L 184., 1999.7.17., 23. o.).

23 A Tanács 1999/468/EK határozata 
(1999. június 28.) a Bizottságra ruházott 
végrehajtási hatáskörök gyakorlására 
vonatkozó eljárások megállapításáról (HL 
L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az Európai 
Unió működéséről szóló szerződés 
(EUMSZ) 290. cikke alapján jogi 
aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással 
kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok 
és követelmények részletes szabályaira 
vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell 
terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a 
következők tekintetében való 

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
kibocsátásának csökkentéséhez való 
hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel 
kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 
cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a 
típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét 
eljárások, vizsgálatok és követelmények 
részletes szabályaira vonatkozóan. E 
felhatalmazásnak ki kell terjednie a 
715/2007/EK rendeletnek a következők 
tekintetében való kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
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kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált 
szabályok, valamint a kibocsátások 
mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a 
kibocsátáscsökkentő rendszerek 
hatékonyságát csökkentő hatástalanító 
berendezések használatára vonatkozó 
tilalom végrehajtásával kapcsolatos 
követelmények; a gyártók azon 
kötelezettségének végrehajtásához 
szükséges intézkedések, melynek 
értelmében korlátlan és szabványosított 
hozzáférést kell biztosítaniuk a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz; egy átdolgozott 
részecskemérési eljárás elfogadása. A 
felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell 
a 715/2007/EK rendelet módosítására való 
jogosultságot is a végső megfelelési 
tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek terén elért műszaki fejlődés 
figyelembevétele céljából való, lefelé 
történő módosítása, valamint a 
részecsketömeg-alapú határértékek 
újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú 
határértékek bevezetése érdekében. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során megfelelő 
konzultációkat folytasson, többek között 
szakértői szinten, és hogy e konzultációkra 
a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 
2016. április 13-i intézményközi 
megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. 
A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 
ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek 
hatékonyságát csökkentő hatástalanító 
berendezések használatára vonatkozó 
tilalom végrehajtásával kapcsolatos 
követelmények; a gyártók azon 
kötelezettségének végrehajtásához 
szükséges intézkedések, melynek 
értelmében korlátlan és szabványosított 
hozzáférést kell biztosítaniuk a 
járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz; valamint egy átdolgozott 
részecskemérési eljárás elfogadása. A 
felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell 
a 715/2007/EK rendelet módosítására való 
jogosultságot is a hibahatárnak és a végső 
megfelelési tényezőnek a mérési eljárás 
minőségének javulása, vagy a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek terén elért 
műszaki fejlődés figyelembevétele céljából 
való, lefelé történő évenkénti módosítása, 
valamint a részecsketömeg-alapú 
határértékek újrakalibrálása és a 
részecskeszám-alapú határértékek 
bevezetése érdekében. Különösen fontos, 
hogy a Bizottság az előkészítő munkája 
során megfelelő konzultációkat folytasson, 
többek között szakértői szinten, és hogy e 
konzultációkra a jogalkotás minőségének 
javításáról szóló, 2016. április 13-i 
intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor1a. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

_________________
1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Or. en
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Indokolás

A hibahatárt évente felül kell vizsgálni, és a PEMS-eljárás minőségi javulása, illetve a 
műszaki fejlődés függvényében lehet módosítani.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)
715/2007/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – 18 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk (1) bekezdése a következő 
ponttal egészül ki:
„18a. hibahatár: a PEMS berendezésből 
adódó további mérési bizonytalanságot 
figyelembe vevő paraméter, amelyet 
évente felül kell vizsgálni, és a mérési 
eljárás minőségi javulása, illetve a 
műszaki fejlődés függvényében kell 
módosítani.”

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a hibahatár meghatározása az (EU) 2016/646 bizottsági rendelet II. 
mellékletének 2.1.1. pontja alapján.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) módosítják e rendeletet az I. 
melléklet 2a. táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus megfelelési 
tényezőknek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása révén.;

b) módosítják e rendeletet az I. 
melléklet 2a. táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus hibahatárnak 
és megfelelési tényezőknek a műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítása révén.;
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet
715/2007/EK rendelet
I melléklet – 2a táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén
-oxidok 
(NOx)

Részecske
szám (PN)

Szén-
monoxid 
(CO) (1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén és 
nitrogén-oxidok 
együtt (THC + 
NOx)

CF 
pollutant-
final (2) 

1,43 1,5 - - -

CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CF pollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek 
(PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 5 év és 
4 hónap során.”

Módosítás

A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén
-oxidok 
(NOx)

Részecs
keszám 
(PN)

Szén-
monoxid 
(CO) (1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

Összes 
szénhidrogén és 
nitrogén-oxidok 
együtt (THC + 
NOx)

CF 
pollutant-
final (2) 

1 + 
hibahatá
r 
(határ=[

1 + 
hibahatá
r 
(határ=[

- - -
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0,43]*) 0,5]*)
CF 
pollutant-
temp (3)

2,1 1,5 - - -

* A Közös Kutatóközpont küszöbön álló értékelése alapján lefelé módosítandó
(1) Valamennyi RDE-vizsgálat során mérni és rögzíteni kell a szén-monoxid-kibocsátást.
(2) A CF pollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására 
alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek 
(PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat. Ezért ezt 1 + hibahatárként fejezik ki.
(3) A CF pollutant-temp egy ideiglenes megfelelési tényező, amely a gyártó kérésére a CFpollutant-final 
alternatívájaként használható a 10. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott időpontokat követő 5 év és 
4 hónap során.”

Or. en

Indokolás

Annak egyértelművé tétele, hogy a megfelelési tényező az Euro 5 és Euro 6 kibocsátási 
határértékből és a PEMS berendezésből adódó további mérési bizonytalanságból tevődik 
össze.
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Az Európai Unió Törvényszéke 2018. december 13-án részben érvénytelenítette az (EU) 
2016/646bizottsági rendeletet. Az ítélet megállapítja1, hogy az Európai Bizottság nem 
rendelkezett hatáskörrel arra, hogy a valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (RDE) 
vizsgálata során a jármű kibocsátási határértékeknek való megfelelésének értékeléséhez 
használt megfelelési tényezőket vezessen be pusztán a könnyű személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról 
szóló 715/2007/EK rendelet módosítására vonatkozó végrehajtási hatáskörével élve. Mivel a 
Törvényszék úgy határozott, hogy a megfelelési tényezőket rendes jogalkotási eljárás keretében 
kell elfogadni, az Európai Bizottság 2019. június 14-én jogalkotási javaslatot fogadott el a 
715/2007/EK rendelet módosítására, amely újból bevezeti az (EU) 2016/646 bizottsági 
rendeletben korábban elfogadott megfelelési tényezőket.

Az előadó helyénvalónak tartja a megfelelőségi tényezők újbóli bevezetését, amelyek a járműre 
vonatkozó, a 715/2007/EK rendeletben meghatározott, nem túlléphető Euro 5 és Euro 6 
kibocsátási határértékeknek való megfelelésre vonatkozó követelményekből, valamint a 
hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) statisztikai és műszaki bizonytalanságaiból 
eredő hibahatárból állnak. Az előadó módosításokat vezet be annak egyértelművé tétele 
érdekében, hogy a megfelelési tényező a kibocsátási határértékekből és a berendezéssel 
összefüggő hibahatárból áll. Az előadó továbbá felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a 
megfelelési tényezőket a mérési eljárás minőségi javulása, illetve a PEMS műszaki 
fejlődésének függvényében évente, lefelé módosítsa. Ezen túlmenően az előadó felhívja a 
Bizottságot, hogy 2021 közepéig nyújtsa be az Euro 6 utáni szabványra vonatkozó javaslatát, 
figyelembe véve az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN TC301) által a PEMS berendezés 
értékelésére vonatkozó nemzetközi szabványtervezettel kapcsolatos, közeljövőben elérendő 
eredményeket. 

1 Közvetlen keresetek T339/16 (Ville de Paris/Bizottság), T-352/16 (Ville de Bruxelles/Bizottság) és T-
391/16 (Ayuntamiento de Madrid/Bizottság)


