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RÖVID INDOKOLÁS

E jogalkotási javaslat központi eleme olyan megfelelési tényezők bevezetése, amelyek 
segítségével a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE) vizsgálata során értékelni 
lehet, hogy a járművek megfelelnek-e az uniós jogszabályokban meghatározott Euro 6 
kibocsátási határértékeknek. A Bizottság azzal indokolja ennek bevezetését, hogy ilyen 
tényezőkre van szükség a laboratóriumi és a valós használati körülmények közötti 
kibocsátásmérések közötti eltérések csökkentéséhez. Erre a javaslatra azt követően került sor, 
hogy az Európai Bíróság Törvényszéke határozatot hozott az Euro 6 normák felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus révén történő módosításáról, amelyben kimondta, hogy az módosítaná a 
jogszabály egyik lényeges elemét, azaz egy megfelelési tényező bevezetésével mesterségesen 
megemelné a NOx-kibocsátás határértékeit. A Bíróság ezzel megerősítette, hogy ehhez rendes 
jogalkotási eljárásra van szükség.

Az előadó úgy véli, hogy az RDE-mérésekre vonatkozó megfelelési tényezők bevezetése rossz 
jelzést adna egy olyan időszakban, amikor sürgős fellépésre van szükség annak érdekében, 
hogy a tagállamok megfeleljenek a levegőminőségről szóló irányelvnek (2008/50/EK), és 
biztosítsák az Euro 6 kibocsátási határértékek rendes körülmények közötti betartását. A 
gépjárműgyártóknak el kell kezdeniük a jogszabályban meghatározott kibocsátási 
határértékeknek megfelelő járművek tervezését, és nem szabad semmilyen mozgásteret 
kapniuk arra, hogyan mentesülhetnek kötelezettségeik alól. Emellett a jóváhagyási és 
piacfelügyeleti tevékenységek során is bizonytalanságot okozna egy olyan hibahatár 
bevezetésével, amely ténylegesen megnehezíti annak megállapítását, hogy a járművek 
megfelelnek-e az elfogadott szabványoknak vagy sem. Az előadó véleménytervezete azonban 
nem érinti a jogi szöveg környezetvédelmi vonatkozásait, azaz a megfelelőségi tényezőket; 
amelyek a két bizottság elnöke között létrejött megállapodással összhangban az ENVI 
hatáskörébe tartoznak, ugyanakkor szeretne hangot adni a fent említett aggodalmainak. Az 
IMCO kizárólagos hatásköre a 715/2007/EU rendelet III. fejezete szerinti javítási és 
karbantartási információkhoz kapcsolódik, amely fejezetet a 858/2018/EU rendelet módosította 
és egységes szerkezetbe foglalta. Az e részeket érintő módosítások ezért technikai jellegűek. 

Ami a Bizottságra ruházott hatáskörök feltételeit meghatározó rendelkezéseket illeti (az 1. cikk 
(11) bekezdése [14a. cikk]), az előadó javaslata szerint a szóban forgó időszakot öt évről két 
évre kell rövidíteni, hogy 2022 végéig értékelni lehessen további intézkedések szükségességét. 
Az Európai Bizottság nyilvánosan kötelezettséget vállalt arra, hogy a megfelelési tényezőt a 
lehető leghamarabb, de legkésőbb 2023-ig 1-re csökkenti. A felhatalmazásnak ezért ugyanezen 
időkereten belül kell történnie. 

MÓDOSÍTÁS:

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 715/2007/EK rendelet előírja, 
hogy az új könnyűgépjárműveknek meg 
kell felelniük bizonyos kibocsátási 
határértékeknek (az Euro 5 és Euro 6 
előírásnak), valamint további 
követelményeket ír elő a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetősége 
tekintetében. Az említett rendelet 
végrehajtásához szükséges konkrét 
műszaki rendelkezések a 692/2008/EK 
bizottsági rendelettel16, majd ezt követően 
az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelettel17 
kerültek elfogadásra.

(2) A 715/2007/EK rendelet előírja, 
hogy az új könnyűgépjárműveknek meg 
kell felelniük bizonyos kibocsátási 
határértékeknek (az Euro 5 és Euro 6 
előírásnak), valamint további 
követelményeket ír elő a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetősége 
tekintetében, amelyeket a 2020. 
szeptember 1-től hatályba lépő (EU) 
2018/85815a rendelettel módosítottak és 
egységes szerkezetbe foglaltak. A 
715/2007/EK rendelet végrehajtásához 
szükséges konkrét műszaki rendelkezések 
a 692/2008/EK bizottsági rendelettel16, 
majd ezt követően az (EU) 2017/1151 
bizottsági rendelettel17 kerültek 
elfogadásra.

__________________ __________________
15a Az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2018/858 rendelete 
(2018. május 30.) a gépjárművek és 
pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek 
rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló 
műszaki egységeinek jóváhagyásáról és 
piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 
595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 
1. o.).

16 A Bizottság 692/2008/EK rendelete 
(2008. július 18.) 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 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról és 
végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. 
o.).

16 A Bizottság 692/2008/EK rendelete 
(2008. július 18.) 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 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról és 
végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. 
o.).
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17 A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete 
(2017. június 1.) 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 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet 
és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 
módosításáról, valamint a 
692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 
1. o.).

17 A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete 
(2017. június 1.) 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 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet 
és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 
módosításáról, valamint a 
692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 
1. o.).

Or. en

Módosítás 2

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.

(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,  elsősorban 
olyan illegális gyakorlatok miatt, amelyek 
a laboratóriumi és a valós használati 
körülmények közötti kibocsátásmérések 
közötti eltéréseket eredményezték. Ezért 
intézkedéseket kell hozni e helyzet 
orvoslására annak biztosítása érdekében, 
hogy az Euro 6 szabványok 
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rendeltetésszerű használati feltételek 
mellett teljesüljenek, valamint hogy a 
tagállamok további késedelem nélkül és 
különösen városi területeken 
megfeleljenek az uniós levegőminőségi 
előírásoknak.

Or. en

Módosítás 3

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. Az első szakaszban 
ideiglenes szennyezőanyag-specifikus 
megfelelési tényezőket hoztak létre annak 
érdekében, hogy a gyártók figyelembe 
vehessék a vizsgálati módszerek 
változásait. A második szakaszban 
végleges szennyezőanyag-specifikus 
megfelelési tényezőket határoztak meg, 
többek között a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerekkel (PEMS) végzett mérések 
statisztikai és műszaki bizonytalanságainak 
figyelembevétele érdekében. A Bizottság 
elkötelezett amellett, hogy ezeket a 
megfelelési tényezőket évente 
felülvizsgálja és aktualizálja annak 
érdekében, hogy szigorúan nyomon 
kövesse a mérési technológia fejlődését, és 
a megfelelési tényezőket a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb 2023-ig 1-re 
lehessen csökkenteni.

__________________ __________________
21 A 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 

21 A 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 
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109., 2016.4.26., 1. o.). 109., 2016.4.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 4

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 az ítéletében 
megkérdőjelezte a megfelelőségi tényezők 
műszaki indokoltságát, rámutatva az 
illetékes hatóságok által végzett 
jóváhagyási és piacfelügyeleti 
tevékenységek keretében ezzel okozott 
bizonytalanságra; például nehéz lenne 
hatékonyan meghatározni, hogy a vizsgált 
jármű a közúton megfelel-e a 
715/2007/EK rendeletben meghatározott 
határértékeknek vagy sem, ezáltal 
megváltoztatva az említett rendelet 
lényeges elemét, valamint a 2008/50/EK 
irányelv1a kibocsátási határértékekre 
vonatkozó rendelkezéseit. Egy megfelelési 
tényező bevezetése ezért további 
bizonytalanságot és késedelmet 
eredményezne azzal, ha a közegészség és a 
környezetvédelem kárára hibahatárt 
engedélyezne a kibocsátásmérésben.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a 
környezeti levegő minőségéről és a 
Tisztább levegőt Európának elnevezésű 
programról (HL L 152., 2008.6.11., 1. o.).

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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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.

törölve

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
715/2007/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók kötelezettségei magukban 
foglalják az I. mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelést. Az I. melléklet 2. 
táblázatában meghatározott Euro 6 
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelés megállapítása céljából a valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátások 
(RDE) bármely érvényes vizsgálata során 
meghatározott kibocsátási értékeket el kell 
osztani az I. melléklet 2a. táblázatában 
megadott, vonatkozó megfelelési 
tényezővel. Az eredménynek az említett 
melléklet 2. táblázatában meghatározott 
Euro 6 kibocsátási határérték alatt kell 
maradnia.

A gyártók kötelezettségei magukban 
foglalják az I. mellékletben foglalt 
kibocsátási határértékeknek való 
megfelelést.

Or. en
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
715/2007/EK rendelet
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„8. cikk „8. cikk

A járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz való hozzáférésre 
vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok

A járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz való hozzáférésre 
vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 
7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában 
foglalja az OBD-információk, valamint a 
járműjavítási és -karbantartási információk 
rendelkezésre bocsátásának módjával 
kapcsolatos műszaki előírások 
meghatározását és frissítését, különös 
figyelmet fordítva a kis- és 
középvállalkozások sajátos igényeire.”;

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 
7. cikk kiegészítése céljából, oly módon, 
hogy meghatározza és frissíti az OBD-
információk, valamint a járműjavítási és -
karbantartási információk rendelkezésre 
bocsátásának módjával kapcsolatos 
műszaki előírásokat, különös figyelmet 
fordítva a kis- és középvállalkozások 
sajátos igényeire.”;

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
715/2007/EK rendelet
14a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak az 5. cikk 
(3) bekezdésében, a 8. cikkben, valamint a 
14. cikk (2) és (3) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
ötéves időtartamra szól [a hatálybalépés 
időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam letelte előtt jelentést készít 

(2) A Bizottságnak az 5. cikk 
(3) bekezdésében, a 8. cikkben, valamint a 
14. cikk (2) és (3) bekezdésében említett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása 
kétéves időtartamra szól [a hatálybalépés 
időpontja]-tól/-től kezdődő hatállyal. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a 
kétéves időtartam vége előtt jelentést készít 
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a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.

a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra, 
amennyiben az Európai Parlament vagy a 
Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást 
legkésőbb három hónappal minden egyes 
időtartam letelte előtt.
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