
AM\1197727HU.docx PE646.974v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

European Parliament
2019-2024

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2019/0101(COD)

31.1.2020

MÓDOSÍTÁS:
9 - 71
Véleménytervezet
Sven Schulze
(PE644.889v01-00)

a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről

Határozatra irányuló javaslat
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))



PE646.974v01-00 2/47 AM\1197727HU.docx

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\1197727HU.docx 3/47 PE646.974v01-00

HU

Módosítás 9
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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, ideértve 
az autók szűrőjének tisztításából eredő 
veszélyesen megugró részecskekibocsátást. 
Ezért intézkedéseket kell hozni e helyzet 
orvoslására annak biztosítása érdekében, 
hogy az Euro 6 szabványok 
rendeltetésszerű használati feltételek 
mellett teljesüljenek, valamint hogy a 
tagállamok további késedelem nélkül és 
különösen városi területeken 
megfeleljenek az uniós levegőminőségi 
előírásoknak.

Or. en

Módosítás 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
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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. Ezért 
intézkedéseket kell hozni e helyzet 
orvoslására; ugyanakkor tekintettel a 
használat feltételeivel kapcsolatos NOx-
kibocsátási paraméterek közötti 
eltérésekre, különbséget kell tenni a 
könnyű haszongépjárművek és a 
személygépkocsik között, és az 
intézkedéseket a vezetési feltételekkel és a 
járművek használatával összhangban kell 
meghozni.

Or. fr

Indokolás

A két járműkategória tekintetében meghozandó intézkedéseknek figyelembe kell venniük az 
egyes járműkategóriák használatát és a NOx-kibocsátásukra gyakorolt hatást.

Módosítás 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

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 

(3) Az Euro előírások bevezetése és 
azok későbbi módosításai fokozatosan és 
jelentősen szigorították a gépjárművek 
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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.

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. A valós vezetési 
feltételek melletti NOx-kibocsátás további 
csökkentése érdekében új technológiákat 
kell kifejleszteni a hordozható 
kibocsátásmérő rendszer (PEMS) 
tanúsítása és szabványosítása révén.

Or. en

Módosítás 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság saját tanulmányai és 
külső információk alapján részletes 
elemzést készített a 692/2008/EK 
rendeletben meghatározott 
típusjóváhagyási követelményekről, 
eljárásokról és vizsgálatokról, és arra a 
következtetésre jutott, hogy az Euro 5 vagy 
Euro 6 besorolású járművek valós közúti 
közlekedéséből eredő kibocsátások 
lényegesen meghaladják a kötelező 
érvényű új európai menetciklus (NEDC) 
alapján mért értékeket, különösen a 
dízelüzemű járművek NOX-kibocsátása 
esetében.

(4) A Bizottság saját tanulmányai és 
külső információk alapján részletes 
elemzést készített a 692/2008/EK 
rendeletben meghatározott 
típusjóváhagyási követelményekről, 
eljárásokról és vizsgálatokról, és arra a 
következtetésre jutott, hogy az Euro 5 vagy 
Euro 6 besorolású járművek valós közúti 
közlekedéséből eredő kibocsátások 
majdnem minden esetben lényegesen 
meghaladják a kötelező érvényű új európai 
menetciklus (NEDC) alapján mért 
értékeket, különösen a dízelüzemű 
járművek NOX-kibocsátása esetében.

Or. en



PE646.974v01-00 6/47 AM\1197727HU.docx

HU

Módosítás 13
Andor Deli

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 
határoztak meg a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) 
végzett mérések statisztikai és műszaki 
bizonytalanságainak figyelembevétele 
érdekében. Különbséget kell tenni a 
kibocsátási határértékekre vonatkozó 
megfelelési tényező és a berendezéssel 
összefüggő hibahatár között.

_________________ _________________
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 
109., 2016.4.26., 1. o.).

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 
109., 2016.4.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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 vezettek 
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határoztak meg a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) 
végzett mérések statisztikai és műszaki 
bizonytalanságainak figyelembevétele 
érdekében.

be és külön hibahatárokat alkalmaztak a 
hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel 
(PEMS) végzett mérések statisztikai és 
műszaki bizonytalanságainak 
figyelembevétele érdekében.

_________________ _________________
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 
109., 2016.4.26., 1. o.).

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 
109., 2016.4.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 15
Kateřina Konečná

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 vezettek 
be és külön hibahatárokat alkalmaztak a 
hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel 
(PEMS) végzett mérések statisztikai és 
műszaki bizonytalanságainak 
figyelembevétele érdekében.

_________________ _________________
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 
109., 2016.4.26., 1. o.).

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 
109., 2016.4.26., 1. o.).

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja a „margin” (hibahatár) elvének újbóli beillesztése a jelenlegi 
jogszabályokba, azaz a 2016/646 rendeletbe (a NOx esetében) és a 2018/1832 rendeletbe (a 
részecskeszám esetében). A jelenlegi jogszabályok egyértelműen két részre különítik el az 
általános megfelelési tényezőt: a járműgyártóra vonatkozó célérték (azaz a kipufogócsőnél 
mért tényleges kibocsátási határértékre alkalmazott „megfelelési tényező”) és a hordozható 
kibocsátásmérő rendszer eltérései (azaz a hibahatár vagy margin).

Módosítás 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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) 2016/6469 rendelet 
meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás 
alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az 
RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési 
kritériumokat. E célból szennyezőanyag-
specifikus megfelelési tényezőket vezettek 
be és külön hibahatárokat alkalmaztak a 
hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel 
(PEMS) végzett mérések statisztikai és 
műszaki bizonytalanságainak 
figyelembevétele érdekében.

_________________
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 
109., 2016.4.26., 1. o.).

Or. en

Módosítás 17
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A gépjárműiparban alkalmazott 
kibocsátási intézkedések vizsgálatát 
követően az Európai Parlament 2019. 
április 4-i, a Tanácshoz és a Bizottsághoz 
intézett ajánlása21a felszólította a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
kibocsátási csalási botrányt követően 
alkalmazzanak szigorúbb intézkedéseket, 
és különösen sürgette a Bizottságot, hogy 
vizsgálja felül a megfelelési tényezőket, 
hogy azokat legkésőbb 2021-ig 1-re 
csökkentsék.
_________________
21aHL C 298., 2018.8.23., 140. o.

Or. en

Módosítás 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2018. december 13-án a 
Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., 
a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített 
ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 
rendelet megsemmisítésére irányultak. A 
Törvényszék megsemmisítette a (EU) 
2016/646 rendelet azon részét, amely 
megfelelési tényezőket határozott meg az 
RDE-vizsgálati eredmények 
megfelelőségének a 715/2007/EK 
rendeletben megállapított kibocsátási 
határértékek alapján való értékelése 
céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy 
csak a jogalkotó vezethette volna be a 
megfelelési tényezők alkalmazását, mivel 
azok a 715/2007/EK rendelet lényeges 
elemét érintették.

(7) 2018. december 13-án a 
Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., 
a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített 
ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 
rendelet megsemmisítésére irányultak. A 
Törvényszék megsemmisítette a (EU) 
2016/646 rendelet azon részét, amely 
megfelelési tényezőket határozott meg az 
RDE-vizsgálati eredmények 
megfelelőségének a 715/2007/EK 
rendeletben megállapított kibocsátási 
határértékek alapján való értékelése 
céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy 
csak a jogalkotó vezethette volna be a 
megfelelési tényezők alkalmazását, mivel 
azok a 715/2007/EK rendelet lényeges 
elemét érintették. A Bizottságnak évente 
lefelé kell módosítania a hibahatárt, 
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tükrözve a mérési eljárás jobb minőségét 
és a hordozható kibocsátásmérő rendszer 
(PEMS) műszaki fejlődését, kivéve, 
amennyiben a Bizottság megindokolja, 
hogy ezt miért nem tudta megtenni.

_________________ _________________
22 A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles és 
Ayuntamiento de Madrid kontra Bizottság 
ügyekben hozott 2018. december 13-i 
ítélet, EU:T:2018:927.

22 A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles és 
Ayuntamiento de Madrid kontra Bizottság 
ügyekben hozott 2018. december 13-i 
ítélet, EU:T:2018:927.

Or. en

Módosítás 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2018. december 13-án a 
Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., 
a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített 
ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 
rendelet megsemmisítésére irányultak. A 
Törvényszék megsemmisítette a (EU) 
2016/646 rendelet azon részét, amely 
megfelelési tényezőket határozott meg az 
RDE-vizsgálati eredmények 
megfelelőségének a 715/2007/EK 
rendeletben megállapított kibocsátási 
határértékek alapján való értékelése 
céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy 
csak a jogalkotó vezethette volna be a 
megfelelési tényezők alkalmazását, mivel 
azok a 715/2007/EK rendelet lényeges 
elemét érintették.

(7) 2018. december 13-án a 
Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., 
a T-352/16. sz. és T-391/16. sz.10 
egyesített ügyekben, melyek az (EU) 
2016/646 rendelet megsemmisítésére 
irányultak. A Törvényszék 
megsemmisítette a (EU) 2016/646 rendelet 
azon részét, amely megfelelési tényezőket 
és hibahatárokat határozott meg az RDE-
vizsgálati eredmények megfelelőségének a 
715/2007/EK rendeletben megállapított 
kibocsátási határértékek alapján való 
értékelése céljából. A Törvényszék úgy 
találta, hogy csak a jogalkotó vezethette 
volna be a megfelelési tényezők és 
hibahatárok alkalmazását, mivel azok a 
715/2007/EK rendelet lényeges elemét 
érintették.

_________________
22 A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles és 
Ayuntamiento de Madrid kontra Bizottság 
ügyekben hozott 2018. december 13-i 
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ítélet, EU:T:2018:927.

Or. en

Módosítás 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2018. december 13-án a 
Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., 
a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített 
ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 
rendelet megsemmisítésére irányultak. A 
Törvényszék megsemmisítette a (EU) 
2016/646 rendelet azon részét, amely 
megfelelési tényezőket határozott meg az 
RDE-vizsgálati eredmények 
megfelelőségének a 715/2007/EK 
rendeletben megállapított kibocsátási 
határértékek alapján való értékelése 
céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy 
csak a jogalkotó vezethette volna be a 
megfelelési tényezők alkalmazását, mivel 
azok a 715/2007/EK rendelet lényeges 
elemét érintették.

(7) 2018. december 13-án a 
Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., 
a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített 
ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 
rendelet megsemmisítésére irányultak. A 
Törvényszék megsemmisítette a (EU) 
2016/646 rendelet azon részét, amely 
megfelelési tényezőket és hibahatárokat 
határozott meg az RDE-vizsgálati 
eredmények megfelelőségének a 
715/2007/EK rendeletben megállapított 
kibocsátási határértékek alapján való 
értékelése céljából. A Törvényszék úgy 
találta, hogy csak a jogalkotó vezethette 
volna be a megfelelési tényezők és 
hibahatárok alkalmazását, mivel azok a 
715/2007/EK rendelet lényeges elemét 
érintették.

_________________ _________________
22 A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles és 
Ayuntamiento de Madrid kontra Bizottság 
ügyekben hozott 2018. december 13-i 
ítélet, EU:T:2018:927.

22 A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles és 
Ayuntamiento de Madrid kontra Bizottság 
ügyekben hozott 2018. december 13-i 
ítélet, EU:T:2018:927.

Or. en

Módosítás 21
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) 2018. december 13-án a 
Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., 
a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített 
ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 
rendelet megsemmisítésére irányultak. A 
Törvényszék megsemmisítette a (EU) 
2016/646 rendelet azon részét, amely 
megfelelési tényezőket határozott meg az 
RDE-vizsgálati eredmények 
megfelelőségének a 715/2007/EK 
rendeletben megállapított kibocsátási 
határértékek alapján való értékelése 
céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy 
csak a jogalkotó vezethette volna be a 
megfelelési tényezők alkalmazását, mivel 
azok a 715/2007/EK rendelet lényeges 
elemét érintették.

(7) 2018. december 13-án a 
Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., 
a T-352/16. sz. és T-391/16. sz.10egyesített 
ügyekben, melyek az (EU) 2016/646 
rendelet megsemmisítésére irányultak. A 
Törvényszék megsemmisítette a (EU) 
2016/646 rendelet azon részét, amely 
megfelelési tényezőket és hibahatárokat 
határozott meg az RDE-vizsgálati 
eredmények megfelelőségének a 
715/2007/EK rendeletben megállapított 
kibocsátási határértékek alapján való 
értékelése céljából. A Törvényszék úgy 
találta, hogy csak a jogalkotó vezethette 
volna be a megfelelési tényezők és 
hibahatárok alkalmazását, mivel azok a 
715/2007/EK rendelet lényeges elemét 
érintették.

_________________
22 A T-339/16., T-352/16. és T-391/16. sz., 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles és 
Ayuntamiento de Madrid kontra Bizottság 
ügyekben hozott 2018. december 13-i 
ítélet, EU:T:2018:927.

Or. en

Indokolás

2018. december 13-án a Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., a T-352/16. sz. és T-
391/16. sz. egyesített ügyekben, melyek az (EU) 2016/646 rendelet megsemmisítésére 
irányultak. A Törvényszék megsemmisítette a (EU) 2016/646 rendelet azon részét, amely 
megfelelési tényezőket és hibahatárokat határozott meg az RDE-vizsgálati eredmények 
megfelelőségének a 715/2007/EK rendeletben megállapított kibocsátási határértékek alapján 
való értékelése céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy csak a jogalkotó vezethette volna be 
a megfelelési tényezők és hibahatárok alkalmazását, mivel azok a 715/2007/EK rendelet 
lényeges elemét érintették.

Módosítás 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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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 és 
hibahatárok 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 pontosan 
ugyanazokat a megfelelési tényezőket és 
hibahatárokat a 715/2007/EK rendeletbe 
bevezetni.

Or. en

Módosítás 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 és 
hibahatárok 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 
ugyanazokat a megfelelési tényezőket és 
hibahatárokat a 715/2007/EK rendeletbe 
bevezetni.

Or. en

Módosítás 24
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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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 és 
hibahatárok 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 
ugyanazokat a megfelelési tényezőket és 
hibahatárokat a 715/2007/EK rendeletbe 
bevezetni.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a „margin” elvének újbóli beillesztése a jelenlegi jogszabályokba, azaz a 
2016/646 rendeletbe (a NOx esetében) és a 2018/1832 rendeletbe (a részecskeszám esetében). 
A jelenlegi jogszabályok egyértelműen két részre különítik el az általános megfelelési 
tényezőt: a járműgyártóra vonatkozó célérték (azaz a kipufogócsőnél mért tényleges 
kibocsátási határértékre alkalmazott „megfelelési tényező”) és a hordozható kibocsátásmérő 
rendszer eltérései (azaz a hibahatár vagy margin).

Módosítás 25
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Az Európai Parlament a 
dízelbotrány legutóbbi fejleményeiről 
szóló, 2019. március 28-i 
állásfoglalásában üdvözölte a 
Törvényszék ítéletét, és kifejezetten kérte a 
Bizottságot, hogy ne vezessen be új 
megfelelési tényezőt annak biztosítása 
érdekében, hogy az Euro 6 szabványok ne 
híguljanak tovább, hanem rendes 
használati feltételek mellett teljesüljenek, 
amint azt a 715/2007/EK rendelet 
eredetileg előírta.
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Or. en

Módosítás 26
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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.

törölve

Or. en

Módosítás 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

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 

(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 
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fejlődés fényében nyomon kell követnie a 
végső megfelelési tényezőket.

fejlődés fényében nyomon kell követnie a 
végső megfelelési tényezőket. E 
tekintetben felkérjük a Bizottságot, hogy 
vegye figyelembe az Európai 
Szabványügyi Bizottság (CEN) által 
elfogadott, a RED gáz- és 
részecskekibocsátással kapcsolatos mérési 
bizonytalanságának értékelésére szolgáló 
egységes eljárásra vonatkozó 
szabványokat.

Or. en

Módosítás 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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 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, szem előtt 
tartva a járműhasználat tényleges 
körülményeit.

Or. fr

Indokolás

Az RDE-vizsgálati eljárások olyan elméleti kibocsátási határérték-számítást alkalmaznak, 
amely a jármű rendeltetésszerű használatától függően többé-kevésbé megfelelhet a tényleges 
vezetési feltételeknek: ez főként a haszongépjárműveket érinti, amelyekre – a 
személygépkocsiktól eltérően – további méret- és hasznos terhelési paraméterek vonatkoznak, 
és ezek jelentős hatást gyakorolnak az üzemanyag-fogyasztásra és ezáltal a CO2-
kibocsátásra. Ezért a gyártók nem tehetők felelőssé a járműhasználattal kapcsolatos e konkrét 
paraméterekért a CO2-kibocsátási határértékek meghatározása, illetve e határértékek RDE-
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vizsgálati kritériumoknak való megfelelése biztosítása tekintetében.

Módosítás 29
Kateřina Konečná

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 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 
hordozható kibocsátásmérő rendszer 
(PEMS) műszaki fejlődésének fényében 
folyamatosan felül kell vizsgálnia a 
hibahatárt.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a „margin” (hibahatár) elvének újbóli beillesztése a jelenlegi 
jogszabályokba, azaz a 2016/646 rendeletbe (a NOx esetében) és a 2018/1832 rendeletbe (a 
részecskeszám esetében). A jelenlegi jogszabályok egyértelműen két részre különítik el az 
általános megfelelési tényezőt: a járműgyártóra vonatkozó célérték (azaz a kipufogócsőnél 
mért tényleges kibocsátási határértékre alkalmazott „megfelelési tényező”) és a hordozható 
kibocsátásmérő rendszer eltérései (azaz a hibahatár vagy margin).

Módosítás 30
Andor Deli

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-
vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg 

(9) Annak érdekében, hogy az RDE-
vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg 
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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.

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 kétévente felül kell 
vizsgálnia a végső megfelelési tényezőket 
és a hibahatárt.

Or. en

Módosítás 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 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 folyamatosan felül kell 
vizsgálnia a hibahatárt.

Or. en

Módosítás 32
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) 2019. december 11-én a Bizottság 
közzétette az európai zöld 
megállapodásról szóló közleményét, amely 
kiemeli, hogy fel kell gyorsítani a 
fenntartható és intelligens mobilitásra 
való átállást, többek között az összes 
kibocsátási forrás kezelése és 
felszámolása, valamint 2025-től a 
kibocsátásmentes mobilitás felé vezető 
egyenes út biztosítása révén. E törekvés 
megvalósítása érdekében elengedhetetlen, 
hogy a Bizottság a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb 2021 júniusáig új jogalkotási 
javaslatokat terjesszen elő a belső égésű 
motoros járművekre vonatkozó, az összes 
szennyező anyagra és üzemanyagra, 
valamint az erőátviteli rendszerekre 
valamennyi vezetési körülmény mellett 
kiterjedő, szigorúbb levegőszennyezés-
kibocsátási előírások bevezetésére, 
továbbá a gépjárműipar átalakítására 
vonatkozó cselekvési tervet terjesszen elő. 
A Bizottságnak legkésőbb 2035-ig 
fokozatosan meg kell szüntetnie az új 
személygépkocsik és a belső égésű 
motorral felszerelt könnyű 
haszongépjárművek értékesítését, 
ugyanakkor biztosítania kell, hogy a 
szabályok ne akadályozzák az élen járó 
országokat abban, hogy nemzeti szinten 
szigorúbb intézkedéseket alkalmazzanak a 
közúti közlekedés szén-dioxid-mentesítése 
érdekében.

Or. en

Módosítás 33
Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 2017. szeptember 1. óta kiadott 
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típusjóváhagyásokkal, valamint a jövőbeli 
típusjóváhagyásokkal kapcsolatos 
jogbizonytalanság elkerülése érdekében 
rendkívül fontos a korábban elfogadott 
megfelelési tényezők változatlan formában 
történő visszaállítása, különös tekintettel 
arra a körülményre, hogy a gyártók már a 
korábban elfogadott RDE-eljárás 
figyelembevételével tervezték meg 
járműveiket.

Or. en

Módosítás 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottság megbízza a CEN-t, 
hogy dolgozzon ki a PEMS-re vonatkozó 
teljesítménynormát a PEM-rendszerek 
egyedi hibahatárainak meghatározására. 
A PEMS-re vonatkozó teljesítménynorma 
alkalmazása előtt a Bizottság 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 
hibahatárt évente felülvizsgálja, és csak a 
mérési technológia fejlesztését követően 
aktualizálja.

Or. en

Indokolás

A hibahatárnak 0,43 értéken kell maradnia mindaddig, amíg nem történik meg a mérőeszköz 
műszaki fejlesztése, vagy a fejlesztést nem tükrözi a CEN PEMS-re vonatkozó 
teljesítménynormája.

Módosítás 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
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9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottságnak kellően figyelembe 
kell vennie az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) által elfogadott, az RDE 
gáz- és részecskekibocsátással kapcsolatos 
mérési bizonytalanságának értékelésére 
szolgáló egységes eljárásra vonatkozó 
szabványokat.

Or. en

Módosítás 36
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottságnak kellően figyelembe 
kell vennie az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) által elfogadott, az RDE 
gáz- és részecskekibocsátással kapcsolatos 
mérési bizonytalanságának értékelésére 
szolgáló egységes eljárásra vonatkozó 
szabványokat.

Or. en

Indokolás

Amennyiben megszavazzák a szabványtervezetet, a CEN munkája befejeződött, és 2020 végére 
el kell készítenie a szabványt. A szabvány célja, hogy az RDE-mérésekhez olyan 
bizonytalansági tényezőt állapítson meg, amely helyettesítheti vagy kiegészítheti az egyedi 
hibahatárokat.

Módosítás 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A Bizottságnak figyelembe kell 
vennie az Európai Szabványügyi Bizottság 
(CEN) által elfogadott, az RDE gáz- és 
részecskekibocsátással kapcsolatos mérési 
bizonytalanságának értékelésére szolgáló 
egységes eljárásra vonatkozó 
szabványokat.

Or. en

Indokolás

A CEN-nél már befejeződtek a munkálatok, és a tervek szerint 2020 végére el kell készülnie a 
szabványnak. A szabvány célja, hogy az RDE-mérésekhez olyan bizonytalansági tényezőt 
állapítson meg, amely helyettesítheti vagy kiegészítheti az egyedi hibahatárokat.

Módosítás 38
Kateřina Konečná

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 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 

(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 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 felhatalmazásnak 
továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK 
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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.

rendelet módosítására való jogosultságot is 
hibahatároknak a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek terén elért 
műszaki fejlődés figyelembevétele 
céljából. 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.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja a javítási és karbantartási információkról szóló 715/2007/EK rendelet 
módosítását, mivel a javítási és karbantartási információkról szóló valamennyi rendelkezés 
átkerült az új típusjóváhagyási keretrendeletbe, az (EU) 2018/858 rendeletbe. A Bizottság 
már megkezdte az Euro 6 utáni lehetséges intézkedések kidolgozását. A részecskemérési 
eljárások felülvizsgálatára / a részecsketömeg-alapú határértékek újrakalibrálására / a 
részecskeszám-alapú határértékek bevezetésére vonatkozó felhatalmazás szükségtelennek 
tűnik az Euro 6 utáni javaslat elfogadása előtt.

Módosítás 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren
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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 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 

(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 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 felhatalmazásnak 
továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK 
rendelet módosítására való jogosultságot is 
hibahatároknak a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek terén elért 
műszaki fejlődés figyelembevétele 
céljából. 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.
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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.

Or. en

Módosítás 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 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 

(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 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 felhatalmazásnak 
továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK 
rendelet módosítására való jogosultságot is 
hibahatároknak a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek terén elért 
műszaki fejlődés figyelembevétele 
céljából. Különösen fontos, hogy a 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

Semmi sem indokolja a javítási és karbantartási információkról szóló 715/2007/EK rendelet 
módosítását, mivel ezek a rendelkezések átkerültek az (EU) 2018/858 rendeletbe. A Bizottság 
már megkezdte az Euro 6 utáni lehetséges intézkedések kidolgozását.

Módosítás 41
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 

(11) Az uniós levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez és a járművek 
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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 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 

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 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 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.
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alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

Or. en

Módosítás 42
Maria Grapini

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 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 

(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 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 
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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.

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, a Tanács és a tagállamok 
szakértői a lehető legrövidebb időn belül 
megkapnak minden szükséges 
dokumentumot és információt, és 
szakértőik rendszeresen részt vehetnek a 
Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésével foglalkozó 
szakértői csoportjainak ülésein.

Or. ro

Módosítás 43
Andor Deli

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 kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 

(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 kiegészítésére: a fent 
említett felülvizsgált szabályok, valamint a 
kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati 
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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.

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 és a hibahatároknak a 
hordozható kibocsátásmérő rendszerek 
terén elért műszaki fejlődés 
figyelembevétele céljából való 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.

Or. en

Módosítás 44
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
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14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Mivel e rendelet céljait – 
nevezetesen az alapvető levegőminőségi 
célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás 
érdekében a gépjárművek kibocsátására 
vonatkozó szabályok meghatározását – a 
tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, ugyanis az érvényes 
típusjóváhagyással rendelkező 
gépjárműveket a nemzeti határokon 
átnyúlóan is forgalomba lehet hozni, 
uniós szinten azonban e célok a fellépés 
nagyságrendje és hatásai miatt jobban 
megvalósíthatók, az Unió intézkedéseket 
hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 
5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének 
megfelelően. Az ugyanezen cikkben 
foglalt arányossági elvnek megfelelően ez 
a rendelet nem lépi túl az e célok 
eléréséhez szükséges mértéket.

(14) E rendelet céljait – nevezetesen az 
alapvető levegőminőségi célkitűzések 
eléréséhez való hozzájárulás érdekében a 
gépjárművek kibocsátására vonatkozó 
szabályok meghatározását – a tagállamok 
csak abban az esetben tudják kielégítően 
megvalósítani, ha a belső égésű motorral 
felszerelt gépjárműveket – köztük az 
érvényes típusjóváhagyással 
rendelkezőket is – be lehet tiltani.

Or. en

Módosítás 45
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Felül kell vizsgálni a szabályokat 
annak érdekében, hogy az élen járó 
országok nemzeti szinten szigorúbb 
intézkedéseket alkalmazhassanak, 
amennyiben a tagállamok így döntenek 1a.

_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_HU.html, 52. 
bekezdés
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Or. en

Módosítás 46
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Módosítás 47
Kateřina Konečná

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 

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

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 vagy – erre vonatkozó 
rendelkezés esetén – a vonatkozó 
megfelelési tényező és hibahatár 
összegével. Az eredménynek meg kell 
felelniük az említett melléklet 2. 
táblázatában meghatározott Euro 6 
kibocsátási határértéknek”;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a „margin” (hibahatár) elvének újbóli beillesztése a jelenlegi 
jogszabályokba, azaz a 2016/646 rendeletbe (a NOx esetében) és a 2018/1832 rendeletbe (a 
részecskeszám esetében). A jelenlegi jogszabályok egyértelműen két részre különítik el az 
általános megfelelési tényezőt: a járműgyártóra vonatkozó célérték (azaz a kipufogócsőnél 
mért tényleges kibocsátási határértékre alkalmazott „megfelelési tényező”) és a hordozható 
kibocsátásmérő rendszer eltérései (azaz a hibahatár vagy margin).

Módosítás 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 

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 
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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.;

meghatározott kibocsátási értékeket el kell 
osztani az I. melléklet 2a. táblázatában 
megadott, vonatkozó megfelelési 
tényezővel vagy – erre vonatkozó 
rendelkezés esetén – a vonatkozó 
megfelelési tényező és hibahatár 
összegével. Az eredménynek meg kell 
felelniük az említett melléklet 2. 
táblázatában meghatározott Euro 6 
kibocsátási határértéknek.;

Or. en

Módosítás 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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. 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 vagy – erre vonatkozó 
rendelkezés esetén – a vonatkozó 
megfelelési tényező és hibahatár 
összegével. Az eredménynek meg kell 
felelniük az említett melléklet 2. 
táblázatában meghatározott Euro 6 
kibocsátási határértéknek.;

Or. en
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Indokolás

E módosítás célja a „margin” (hibahatár) elvének újbóli beillesztése a jelenlegi 
jogszabályokba, azaz a 2016/646 rendeletbe (a NOx esetében) és a 2018/1832 rendeletbe (a 
részecskeszám esetében). A jelenlegi jogszabályok egyértelműen két részre különítik el az 
általános megfelelési tényezőt: a járműgyártóra vonatkozó célérték és a hordozható 
kibocsátásmérő rendszer változékonysága.

Módosítás 50
Andrey Novakov

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
715/2007/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A gyártó köteles olyan 
felszereléssel ellátni a járművet, hogy a 
kibocsátásokat valószínűsíthetően 
befolyásoló alkatrészek tervezése, 
kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a 
jármű számára a rendes használat során az 
e rendeletnek való megfelelést.;

(1) A gyártó köteles olyan 
felszereléssel ellátni a járművet, hogy a 
kibocsátásokat valószínűsíthetően 
befolyásoló alkatrészek tervezése, 
kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a 
jármű számára a rendes használat során az 
e rendeletnek való megfelelést. A 
gyártónak a kibocsátáscsökkentő 
berendezések megbízhatóságát is 
garantálnia kell, és törekednie kell az 
ilyen berendezések ellopása vagy 
manipulálása kockázatának 
csökkentésére.

Or. en

Módosítás 51
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont
715/2007/EK rendelet
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2007. július 2-től kezdődő hatállyal (1) A nemzeti hatóságok 
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a nemzeti hatóságok nem tagadhatják meg 
a gyártó által kért EK-típusjóváhagyás 
vagy nemzeti típusjóváhagyás megadását 
egy új járműtípusra a járművek 
kibocsátásaival vagy üzemanyag-
fogyasztásával kapcsolatos okokból, illetve 
nem tilthatják meg egy új jármű 
nyilvántartásba vételét, értékesítését vagy 
üzembe helyezését akkor, ha az érintett 
jármű e rendeletnek, valamint különösen az 
I. melléklet 1. táblázatában meghatározott 
Euro 5, illetve az I. melléklet 2. 
táblázatában meghatározott Euro 6 
határértékeknek megfelel, figyelemmel a 4. 
cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésére.;

megtagadhatják a gyártó által kért EK-
típusjóváhagyás vagy nemzeti 
típusjóváhagyás megadását egy új 
járműtípusra a járművek kibocsátásaival 
vagy üzemanyag-fogyasztásával 
kapcsolatos okokból, illetve megtilthatják 
egy új jármű nyilvántartásba vételét, 
értékesítését vagy üzembe helyezését 
akkor, abban az esetben is, ha az érintett 
jármű e rendeletnek, valamint különösen az 
I. melléklet 1. táblázatában meghatározott 
Euro 5, illetve az I. melléklet 2. 
táblázatában meghatározott Euro 6 
határértékeknek megfelel, figyelemmel a 4. 
cikk (1) bekezdésének második 
albekezdésére.

Or. en

Indokolás

A módosítás fontos az olyan országok számára, (például Dánia, Franciaország stb.), amelyek 
úgy döntöttek, hogy fokozatosan megszüntetik a belső égésű motort.

Módosítás 52
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
715/2007/EK rendelet
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euro 6 határértékeknek való 
megfelelést valamennyi érvényes RDE-
vizsgálat során az I. melléklet 2a. 
táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus megfelelési 
tényező figyelembevételével kell 
megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban.

törölve

Or. en
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Módosítás 53
Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
715/2007/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Euro 6 határértékeknek való 
megfelelést valamennyi érvényes RDE-
vizsgálat során az I. melléklet 2a. 
táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus megfelelési 
tényező figyelembevételével kell 
megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének 
második albekezdésével összhangban.;

törölve

Or. en

Módosítás 54
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a Járműelőírások 
Harmonizálása Világfórum védnöksége 
alatt folyó ENSZ EGB 
Légszennyezőrészecske-vizsgáló Program 
eredményein alapuló alábbi intézkedések 
elfogadása céljából, a meglévő uniós 
környezetvédelmi szint csökkentése 
nélkül:

törölve

a) e rendelet módosítása az I. mellékletben 
meghatározott részecsketömeg- és 
részecskeszám-határértékek 
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felülvizsgálata céljából;
b) e rendelet kiegészítése egy átdolgozott 
részecskeszámmérési eljárás elfogadása 
révén.

Or. en

Módosítás 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a Járműelőírások 
Harmonizálása Világfórum védnöksége 
alatt folyó ENSZ EGB 
Légszennyezőrészecske-vizsgáló Program 
eredményein alapuló alábbi intézkedések 
elfogadása céljából, a meglévő uniós 
környezetvédelmi szint csökkentése 
nélkül:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, melyek:

Or. en

Indokolás

A részecskekibocsátással kapcsolatos kérdésekkel a Genfben ülésező PMP-csoport foglalkozik 
az Euro 6 utáni időszakra vonatkozó bizottsági javaslat előkészítése részeként. A (2) 
bekezdésben említett felhatalmazás iránti kérelem ezért nem releváns.

Módosítás 56
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a Járműelőírások 
Harmonizálása Világfórum védnöksége 
alatt folyó ENSZ EGB 
Légszennyezőrészecske-vizsgáló Program 
eredményein alapuló alábbi intézkedések 
elfogadása céljából, a meglévő uniós 
környezetvédelmi szint csökkentése 
nélkül:

(2) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, melyek:

Or. en

Módosítás 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet módosítása az I. 
mellékletben meghatározott 
részecsketömeg- és részecskeszám-
határértékek felülvizsgálata céljából;

törölve

Or. en

Módosítás 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) e rendelet módosítása az I. 
mellékletben meghatározott 

a) kiegészítik e rendeletet az 
eljárások, a vizsgálatok és a 
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részecsketömeg- és részecskeszám-
határértékek felülvizsgálata céljából;

követelmények, valamint a kibocsátások 
mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok 
kiigazítása révén, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a valós vezetési feltételek 
melletti kibocsátásokat;

Or. en

Módosítás 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e rendelet kiegészítése egy 
átdolgozott részecskeszámmérési eljárás 
elfogadása révén.

törölve

Or. en

Módosítás 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) e rendelet kiegészítése egy 
átdolgozott részecskeszámmérési eljárás 
elfogadása révén.

b) e rendelet módosítása az I. 
melléklet 2a. táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus 
hibahatároknak a műszaki fejlődés 
fényében történő felülvizsgálata 
érdekében, figyelembe véve a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) 
használatával kapcsolatos műszaki 
bizonytalanságokat;

Or. en
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Módosítás 61
Isabel García Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság felhatalmazást kap 
arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el, melyek:

törölve

a) kiegészítik e rendeletet az eljárások, a 
vizsgálatok és a követelmények, valamint 
a kibocsátások mérésére szolgáló 
vizsgálati ciklusok kiigazítása révén, hogy 
azok megfelelően tükrözzék a valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátásokat;
b) módosítják e rendeletet az I. melléklet 
2a. táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus megfelelési 
tényezőknek a műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása révén.;

Or. en

Módosítás 62
Isabel García Muñoz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) kiegészítik e rendeletet az 
eljárások, a vizsgálatok és a 
követelmények, valamint a kibocsátások 
mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok 
kiigazítása révén, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a valós vezetési feltételek 

törölve
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melletti kibocsátásokat;

Or. en

Módosítás 63
Isabel García Muñoz

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.;

törölve

Or. en

Módosítás 64
Kateřina Konečná

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) e rendelet módosítása az I. 
melléklet 2a. táblázatában meghatározott 
szennyezőanyag-specifikus 
hibahatároknak a műszaki fejlődés 
fényében történő felülvizsgálata 
érdekében, figyelembe véve a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) 
használatával kapcsolatos műszaki 
bizonytalanságokat;

Or. en
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Indokolás

A részecskekibocsátással kapcsolatos kérdésekkel a Genfben ülésező PMP-csoport foglalkozik 
az Euro 6 utáni időszakra vonatkozó bizottsági javaslat előkészítése részeként. A (2) 
bekezdésben említett felhatalmazás iránti kérelem ezért nem releváns. Ezen túlmenően a 
részecsketömeg- és részecskeszám-értékek, valamint a részecskeszám-mérési eljárás az 
elfogadandó jogszabályok alapvető elemei, melyeket rendes jogalkotási eljárás keretében, 
nem pedig felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell elfogadni.

Módosítás 65
Kateřina Konečná

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 
a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
révén.;

Or. en

Indokolás

E módosítás célja a „margin” (hibahatár) elvének újbóli beillesztése a jelenlegi 
jogszabályokba, azaz a 2016/646 rendeletbe (a NOx esetében) és a 2018/1832 rendeletbe (a 
részecskeszám esetében). A jelenlegi jogszabályok egyértelműen két részre különítik el az 
általános megfelelési tényezőt: a járműgyártóra vonatkozó célérték (azaz a kipufogócsőnél 
mért tényleges kibocsátási határértékre alkalmazott „megfelelési tényező”) és a hordozható 
kibocsátásmérő rendszer eltérései (azaz a hibahatár vagy margin).

Módosítás 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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
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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 
a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
révén.;

Or. en

Módosítás 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

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 
a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
révén.;

Or. en

Módosítás 68
Isabel García Muñoz

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. a 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(3a) A Bizottság figyelemmel kíséri a 
hordozható kibocsátásmérő rendszer 
(PEMS) használatával kapcsolatos mérési 
bizonytalanságok tekintetében elért 
műszaki fejlődést. A Bizottság az 
alkalmazás kezdőnapjától számított két 
éven belül, majd azt követően kétévente 
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jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az elvégzett 
felülvizsgálatról, és adott esetben 
jogalkotási javaslatot nyújt be az I. 
melléklet 2a. táblázatában meghatározott 
szennyező anyag-specifikus végső 
megfelelési tényezők mérési hibahatára 
értékének lefelé történő módosítása 
céljából.

Or. en

Indokolás

A gyártók jogbiztonságának biztosítása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy az uniós 
intézmények hangot adhassanak véleményüknek az esetleges változások megfelelőségével 
kapcsolatban, a megfelelési tényezők felülvizsgálatát rendes jogalkotási eljárás keretében kell 
elvégezni. E tekintetben biztosítanunk kell, hogy a PEMS használata terén elért műszaki 
fejlődés esetén csak a hibahatárt módosítsák lefelé. A gyártók változásokhoz való 
alkalmazkodása megkönnyítése érdekében a felülvizsgálat gyakorisága 2 év.

Módosítás 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. A 14. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
(5a) A Bizottság figyelembe vesz minden 
olyan, az Európai Szabványügyi Bizottság 
(CEN) által elfogadott szabványt, amely 
műszakilag megalapozott megközelítést 
biztosít az RDE gáz- és 
részecskekibocsátással kapcsolatos mérési 
bizonytalanságának értékeléséhez, azzal a 
céllal, hogy e rendelet előírja egy ilyen 
szabvány használatát annak érdekében, 
hogy a megfelelő hatóság ellenőrizhesse a 
PEMS-alkalmazások egyedi 
bizonytalansági határértékét, és 
mérlegelhesse, hogy ez elegendő-e az e 
rendelet I. mellékletének 2a. táblázatában 
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feltüntetett egyedi hibahatárok 
helyettesítésére vagy kiegészítésére.

Or. en

Módosítás 70
Kateřina Konečná

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
715/2007/EK rendelet
14 a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság figyelembe vesz 
minden olyan, az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) által elfogadott 
szabványt, amely műszakilag 
megalapozott megközelítést biztosít az 
RDE gáz- és részecskekibocsátással 
kapcsolatos mérési bizonytalanságának 
értékeléséhez, azzal a céllal, hogy e 
rendelet előírja egy ilyen szabvány 
használatát annak érdekében, hogy a 
megfelelő hatóság ellenőrizhesse a 
PEMS-alkalmazások egyedi 
bizonytalansági határértékét, és 
mérlegelhesse, hogy ez elegendő-e az e 
rendelet I. mellékletének 2a. táblázatában 
feltüntetett egyedi hibahatárok 
helyettesítésére vagy kiegészítésére.

Or. en

Indokolás

Amennyiben megszavazzák a szabványtervezetet, a CEN munkája befejeződött, és 2020 végére 
el kell készítenie a szabványt. A szabvány célja, hogy az RDE-mérésekhez olyan 
bizonytalansági tényezőt állapítson meg, amely helyettesítheti vagy kiegészítheti az egyedi 
hibahatárokat.

Módosítás 71
Maria Grapini
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Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő 
harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő ötödik 
napon lép hatályba.

Or. ro


