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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Hozzájárulás

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

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogalkotási szövegben javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a jogalkotási szöveg módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt módosításokat 
egyeztetni kell az érintett osztályokkal.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 97/68/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárással forgalomba hozott 
motorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2010)0362 – C7-0171/2010 – 2010/0195(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2010)0362),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–
0171/2010),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. december 27-i 
véleményére1,

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. és 37. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt nyilatkozatát;

3. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 97/68/EK irányelv felülvizsgálatát 
a Bizottság jelenleg készíti elő, ami azt 
jelenti, hogy az irányelv átfogóbb 

                                               
1 HL C…/ a Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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felülvizsgálata 12 hónapon belül várható. 
A 97/68/EK irányelv ezen irányelv általi 
felülvizsgálatának keretében tágabb 
értelemben kell kezelni a kérdéseket 
annak érdekében, hogy elkerüljék az 
esetlegesen káros, részekre aprózott 
jogszabályok elfogadását. Kívánatosabb 
lenne a Bizottság számára, ha a lehető 
leghamarabb előterjesztené a tervezett 
átfogó felülvizsgálatot;

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy viszonylag késői szakaszban terjesztette elő a 97/68/EK irányelv 
módosításáról szóló COM(2010)362 javaslatot, mivel a Bizottság által módosítani kívánt 
intézkedések már 2011. január 1-jétől hatályba lépnek. Mivel a Bizottság javaslata 
mindenekelőtt annak kockázatát hordozza, hogy nem kívánt precedenst teremt a 
környezetvédelmi jogszabályok és az elfogadott normák fellazítására, és mivel a teljes 
97/68/EK irányelv felülvizsgálata már folyamatban van, az adott kérdésekkel átfogóbb módon 
kell – és csak így lehet – foglalkozni.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 97/68/EK irányelv felülvizsgálata 
során a vasútra vonatkozó egyedi 
kibocsátási normákat harmonizálni kell 
az észak-amerikai EPA-normákkal, 
annak érdekében, hogy biztosítsák a 
rögzített kibocsátási határértékeknek 
megfelelő, megfizethető motorok 
elérhetőségét;

Or. en

Indokolás

A nagy vasúti vontatómotorok európai piaca viszonylag kicsi a tömeggyártású 
gépjárműmotorokhoz képest, amelyeket széles körben alkalmaznak a vasúton kívüli nem 
közúti mozgó gépek (NRMM) alkalmazásaiban. A normákat meghatározó piacok többsége 
harmonizálta azokat az észak-amerikai EPA-normákkal. Sajnos az EPA és az NRMM III. B. 



PR\853247HU.doc 7/18 PE454.694v02-00

HU

szakasza szerinti határértékek jelenleg nincsenek harmonizálva, ami azt jelenti, hogy ezeket a 
gyártókat nem sok minden ösztönzi arra, hogy motorokat fejlesszenek kifejezetten a jóval 
kisebb európai piac számára. 

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A III B szakaszba történő átmenet 
technológiai lépésváltást jelent, ami a 
motorok áttervezése és a fejlett technikai 
megoldások kidolgozása miatt jelentős 
megvalósítási költségekkel jár. Az 
átmenetre éppen akkor kerül sor, amikor 
az iparág súlyos gazdasági nehézségekkel 
néz szembe.

(2) A III B szakaszba történő átmenet 
technológiai lépésváltást jelent, ami a 
motorok áttervezése és a fejlett technikai 
megoldások kidolgozása miatt jelentős 
megvalósítási költségekkel jár. Ezeket a 
költségeket nehezen tudják vállalni a kis-
és középgyártók, amelyek esetében a 
megfelelés költségei arányosan 
magasabbak.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A III A szakaszból a III B-be való 
átmenet során célszerű a rugalmas
végrehajtási eljárással forgalomba hozott 
– nem vasúti motorkocsi vagy mozdony 
meghajtására használt – motorok arányát 
a berendezésgyártó által az adott 
kategóriába tartozó motorral ellátott 
berendezésekből teljesített éves értékesítés 
20 %-áról 50 %-ára növelni. A rugalmas
végrehajtási eljárással forgalomba hozható 
motorok maximális számát ennek 
megfelelően célszerű kiigazítani.

(5) A III A szakaszból a III B-be való 
átmenet során a rugalmas végrehajtási 
eljárással forgalomba hozható motorok 
maximális száma nem haladhatja meg a 
XIII. melléklet 1.2.2. pontjának 
táblázatában megadott értékeket.

Or. en
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A rugalmas végrehajtási eljárásra 
alkalmazandó szabályokat célszerű 
kiigazítani oly módon, hogy az eljárás 
alkalmazása a vasúti motorkocsik és
mozdonyok meghajtására használt 
motorokra is kiterjedjen.

(6) A rugalmas végrehajtási eljárásra 
alkalmazandó szabályokat célszerű 
kiigazítani oly módon, hogy az eljárás 
alkalmazása szigorúan korlátozott módon 
a vasúti mozdonyok meghajtására használt 
motorokra is kiterjedjen.

Or. en

Indokolás

A III. B. szakasznak megfelelő vasúti motorkocsik már léteznek, a motorok megoldásai pedig 
adottak. A vasúti motorkocsik általában a nehéz tehergépjárművekből „kölcsönzik” a 
motorokat, amelyekre már léteznek III. B. megoldások. Így a vasúti motorkocsikat ki kell 
hagyni a 2004/26/EK irányelv szabályozása szerinti rugalmas végrehajtási eljárásból.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Építkezéseken a munkavállalók 
folyamatosan ki vannak téve az építőipari 
gépek kibocsátásainak, ezért a lehető 
legjobb védelem illeti meg őket.

Or. en
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük.

(7) Az ebben az irányelvben meghatározott 
intézkedések a gyártó ágazat időszakos 
nehézségeit tükrözik. Ezért a III A 
szakaszból a III B szakaszba való 
átmenetre kell korlátozódniuk.

Or. en

Indokolás

A III. B. szakasz bevezetését megingatják a motorteljesítmény-osztályok, a IV. szakaszra 
vonatkozó bevezetési dátumokat pedig már rögzítették az irányelvben (2014-től kezdődően). A 
naptári évenkénti további korlátozás szükségtelen, és bizonytalanságot teremt a tekintetben, 
hogy a fennmaradó időre hogyan kell kiszámolni a rugalmasságot. A további határidő 
eltörlésével az egyes vállalatoknak arra is lehetőségük nyílik, hogy a vállalat sajátos 
helyzetéhez mérten éljenek a nagyobb rugalmassággal.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont (új)
97/68/EK irányelv
2 cikk – -1 francia bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. A 2. cikk az első francia bekezdés előtt 
a következő francia bekezdéssel egészül 
ki:
- az építőipari ágazat: lakóépületek, ipari, 
köz- és hivatali épületek építésével, 
mélyépítéssel és infrastrukturális 
munkálatokkal kapcsolatos helyszíni 
tevékenységek, valamint az építkezés 
helyének előkészítése és bontási 
munkálatok,

Or. en
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Indokolás

Erre a fogalommeghatározásra azért van szükség, hogy kizárják az építőipari ágazatot a 
rugalmas végrehajtási eljárásból.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 1 pont
97/68/EK irányelv
4 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A nem belvízi hajók meghajtására 
használt kompressziós gyújtású motorokat 
az (1)–(5) bekezdésben említetteken kívül 
a XIII. mellékletben említett eljárással 
összhangban, rugalmas végrehajtási 
eljárással is forgalomba lehet hozni.

6. A nem vasúti motorkocsik és belvízi 
hajók meghajtására, valamint az építőipari 
ágazatban használt kompressziós gyújtású 
motorokat az (1)–(5) bekezdésben 
említetteken kívül a XIII. mellékletben 
említett eljárással összhangban, rugalmas 
végrehajtási eljárással is forgalomba lehet 
hozni.

Or. en

Indokolás

A III. B. szakasznak megfelelő vasúti motorkocsik és építőipari gépek már léteznek, a motorok 
megoldásai pedig adottak. A vasúti motorkocsik általában a nehéz tehergépjárművekből 
„kölcsönzik” a motorokat, amelyekre már léteznek III. B. megoldások. A piacon elérhető 
építőipari gépek többsége már megfelel a III. B. szakasznak.  Következésképpen mindkét 
motorcsoportot ki kell hagyni a 2004/26/EK irányelv szabályozása szerinti rugalmas 
végrehajtási eljárásból.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – a alpont
97/68/EK irányelv
10 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok engedélyezik az I. 7. A tagállamok engedélyezik az I. 
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melléklet 1. pontjának A.i., A.ii., A.iv. és 
A.v. alpontjában meghatározott 
motoroknak a XIII. melléklet rendelkezései 
szerinti rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalát.

melléklet 1. pontjának A.i., A.ii. és A.v. 
alpontjában meghatározott motoroknak a 
XIII. melléklet rendelkezései szerinti 
rugalmas végrehajtási eljárással történő 
forgalomba hozatalát, kivéve az építőipari 
ágazatban használt motorokat.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b alpont
97/68/EK irányelv
10 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A rugalmas végrehajtási eljárás a XIII. 
melléklet 1.2. pontjának rendelkezései 
szerint csak a III A szakaszból a III B 
szakaszba való átmenet esetében 
alkalmazható, és 2013. december 31-én 
hatályát veszti.

8. A rugalmas végrehajtási eljárás a XIII. 
melléklet 1.2. pontjának rendelkezései 
szerint csak a III A szakaszból a III B 
szakaszba való átmenet esetében 
alkalmazható.

Or. en

Indokolás

A IIIB. szakasz bevezetését megingatják a motorteljesítmény-osztályok, a IV. szakaszra 
vonatkozó bevezetési dátumokat pedig már rögzítették az irányelvben (2014-től kezdődően). A 
naptári évenkénti további korlátozás szükségtelen, és bizonytalanságot teremt a tekintetben, 
hogy a fennmaradó időre hogyan kell kiszámolni a rugalmasságot. A további határidő 
eltörlésével az egyes vállalatoknak arra is lehetőségük nyílik, hogy a vállalat sajátos 
helyzetéhez mérten éljenek a nagyobb rugalmassággal.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1.2 pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszakban – a vasúti 
motorkocsik és mozdonyok meghajtására 
használt motorok kivételével – az az 
eredetiberendezés-gyártó, amelyik igénybe 
kívánja venni a rugalmas végrehajtási 
eljárást, engedélyt kér valamely jóváhagyó 
hatóságtól, hogy motorbeszállítójától 
megvásárolhassa azt az 1.2.1. és 1.2.2. 
pontban említett motormennyiséget, amely 
nem felel meg az éppen alkalmazandó 
kibocsátási határértékeknek, hanem csak az 
előző kibocsátásihatárérték-szakasznak.

1.2. III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszakban – a vasúti 
motorkocsik és mozdonyok meghajtására 
használt motorok kivételével – az az 
eredetiberendezés-gyártó, amelyik igénybe 
kívánja venni a rugalmas végrehajtási 
eljárást, engedélyt kér valamely jóváhagyó 
hatóságtól, hogy motorbeszállítójától 
megvásárolhassa azt az 1.2.2. pontban 
említett motormennyiséget, amely nem 
felel meg az éppen alkalmazandó 
kibocsátási határértékeknek, hanem csak az 
előző kibocsátásihatárérték-szakasznak.

Or. en

Indokolás

Ezt a rugalmasságot kiterjesztő rendkívüli intézkedést szigorúan a kkv-szektorra kell 
korlátozni, amely számára nehézségeket okozhat az új III B. normáknak való megfelelés 
annak viszonylag magas költségei miatt. 

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1.2.1. pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.1. A rugalmas végrehajtási eljárással 
forgalomba hozott motorok száma 
egyetlen motorkategóriában sem 
haladhatja meg az eredetiberendezés-
gyártónak az adott kategóriába tartozó 
motorral felszerelt berendezéseiből 
teljesített (az EU piacán a legutóbbi öt 
évben történt értékesítés átlagaként 
számolt) éves értékesítésének 50 %-át. Ha 
az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban öt 
évnél rövidebb ideje forgalmaz 
berendezéseket, akkor az átlagot azon 
időtartam alapján kell kiszámolni, amióta 

törölve
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az eredetiberendezés-gyártó az EU-ban 
berendezéseket forgalmaz.

Or. en

Indokolás

Ezt a rugalmasságot kiterjesztő rendkívüli intézkedést szigorúan a kkv-szektorra kell 
korlátozni, amely számára nehézségeket okozhat a megfelelés annak viszonylag magas 
költségei miatt. Ezért előnyösebb törölni az 1. pontot és megtartani az 1.2.2. pontot, amely 
kifejezetten a kkv-kra irányul.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1.2.2 pont – bevezető szöveg

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.2.2. Az 1.2.1. pont választható 
alternatívájaként az eredetiberendezés-
gyártó engedélyt kérhet motorbeszállítói 
számára, hogy meghatározott számú motort 
rugalmas végrehajtási eljárással 
hozhassanak forgalomba. Az egyes 
motorkategóriákban a motorok száma nem 
haladhatja meg az alábbi értékeket:

1.2.2. Az 1.1.1. pont választható 
alternatívájaként az eredetiberendezés-
gyártó engedélyt kérhet motorbeszállítói 
számára, hogy meghatározott számú motort 
rugalmas végrehajtási eljárással 
hozhassanak forgalomba. Az egyes 
motorkategóriákban a motorok száma nem 
haladhatja meg az alábbi értékeket:

Or. en

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
1997/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.3 A vasúti motorkocsik meghajtására 
használt motorok tekintetében az 1.1.1. 
pontban meghatározott rugalmas 
végrehajtási eljárást a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszaktól 

törölve
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kezdődően kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A III. B. szakasznak megfelelő vasúti motorkocsik már léteznek, a motorok megoldásai pedig 
adottak. A vasúti motorkocsik általában a nehéz tehergépjárművekből „kölcsönzik” a 
motorokat, amelyekre már léteznek III. B. megoldások. Így a vasúti motorkocsikat ki kell 
hagyni a 2004/26/EK irányelv szabályozása szerinti rugalmas végrehajtási eljárásból.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.4 A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 12
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

1.4. A mozdonyok meghajtására használt 
motorok tekintetében a III A és a III B 
szakasz közötti átmeneti időszakban az 
eredetiberendezés-gyártó legfeljebb 20
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára,
amelyek teljes számban oly módon vannak 
megtervezve, hogy az Egyesült Királyság 
vasúti hálózatán működőképes legyen.

Or. en

Indokolás

Ha a kisebb réspiacokon nem érhetők el a főként tolatásra és teherfuvarozásra használt 
mozdonyok, annak zavaró hatása lehet a vasúti ágazatra nézve.

INDOKOLÁS

A nem közúti mozgó gépek dízelmotorjainak szénmonoxid- (CO), szénhidrogén- (HC), 
nitrogénoxid- (NOx) és részecske-kibocsátását (PM) a 97/68/EK irányelv szabályozza. Az 
irányelv 2004. évi felülvizsgálata (2004/26/EK irányelv) bevezette a III. A. szakasz jelenlegi 
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kibocsátási határértékeit, továbbá határidőket és határértékeket állapított meg a soron 
következő III. B. szakaszra vonatkozóan. Ezen szigorúbb határértékek alkalmazása 
fokozatosan, 2011 januárjától indul majd a teljesítménykategóriától függően. Az irányelv által 
szabályozott gépek között különböző fajta, például építészeti, erdészeti és mezőgazdasági 
felhasználású szárazföldi gépek szerepelnek. Az irányelv a mozdonyokra, vasúti 
motorkocsikra és belvízi hajókra is alkalmazandó.

Az irányelv hatálya a gépgyártók széles körére kiterjed (a becslések szerint 1500 vállalatra), 
amelyek közül sokan nem gyártják a szóban forgó gépekben használt motorokat. Magukat a 
motorokat csak néhány nagyvállalat gyártja.

A 2004. évi irányelv bevezette az úgynevezett rugalmas végrehajtási eljárást is, annak 
érdekében, hogy gördülékenyebb átmenetet tegyen lehetővé a gyártók számára a különböző 
szakaszok között. A rugalmas végrehajtási eljárás lehetővé teszi a gyártók számára, hogy a 
kipufogógáz-kibocsátási határértékek két egymást követő szakasza közötti időszakban 
korlátozott számban olyan gépeket hozzanak forgalomba, amelyekben a kipufogógáz-
kibocsátási határértékek előző szakaszának megfelelő motor van. Ez a korlátozott szám vagy 
a gyártó éves értékesítésének 20%-a – amelyet a gyártó teljes értékesítésének ötéves átlaga 
alapján számítanak ki –, vagy pedig a gépeknek egy előre meghatározott száma. A 
meghatározott számú gépekhez fűződő opciót a kisebb gyártók számára alakították ki. A 
rugalmas végrehajtási rendszer a mezőgazdasági, az erdészeti és építőipari gépekre terjed ki, 
míg a mozdonyok, vasúti motorkocsik és belvízi hajók nem tartoznak az eljárás hatálya alá.

Az NRMM-irányelv fontos részét képezi az Unió környezetvédelmi jogának, és jelentős 
mértékben hozzájárul mindenekelőtt a célzott kibocsátások csökkentésének eléréséhez. A 
PM- és az NOx-kibocsátások jelentik az ágazat fő levegőszennyezését. Az NRMM becsült 
PM-kibocsátása az EU-27-ben 7% (szemben a közúti közlekedés 13%-ával); továbbá az EU-
27 teljes NOx-kibocsátásának 16%-a az NRMM-ágazatból származik (szemben a közúti 
ágazat 42%-ával). 

A Bizottság javaslata

A Bizottság jelenlegi javaslata bővíteni kívánja a rugalmas végrehajtási eljárást. 

A Bizottság először is a jelenlegi 20%-ról 50%-ra kívánja emelni a százalékos arányt. A 
gépek meghatározott számát is ennek megfelelően módosítaná. 

Másodsorban a Bizottság javasolja a vasúti motorkocsik és mozdonyok meghajtására használt 
motorok rugalmassági végrehajtási eljárásba történő bevonását. A mozdonyok tekintetében –
a piacok viszonylag kis száma miatt – a Bizottság 12 mozdony esetében javasolja a rugalmas 
végrehajtási eljárás engedélyezését. A vasúti motorkocsiknál az a javaslat, hogy 20%-os 
arányban engedélyezzék a rugalmas végrehajtási eljárást.

Ezek a fokozott rugalmassági intézkedések a javaslat szerint 2013. december 31-én veszítenék 
hatályukat.

A Bizottság jórészt a gazdasági válsággal indokolta a javaslatot. 2008 őszétől kezdődően a 
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válság az Unióban működő, nem közúti mozgó gépeket gyártó ipar jelentős részét érintette, és 
különösen az építőipari és a mezőgazdasági ágazat szenvedte meg az értékesítések meredek 
zuhanását. A Bizottság azzal érvel, hogy az új III. B. szakasz eléréséhez szükséges 
megfelelési költségek túlságosan magasak ahhoz, hogy a válság által keményen sújtott ágazat 
azt vállalni tudja. 

A Bizottság emellett a megfelelő III. B. motorokra vonatkozó műszaki megoldások hiányával 
indokolja a fokozott rugalmasságot, hiszen a gyártók addig nem kezdhetik el a gép 
karosszériájának áttervezését, amíg nem állnak rendelkezésükre a megfelelő motorok. A 
Bizottság ebben látja a mozdonygyártók megfeleléssel kapcsolatos nehézségeinek fő okát.

A Bizottság nagyon későn terjeszti elő ezt a javaslatot, hiszen az új kibocsátási határértékek 
első szakaszát 2011 januárjától alkalmazzák majd. 

Mivel a Bizottság egyúttal a teljes 97/68/EK irányelv felülvizsgálatára készül, az előadó az 
említett felülvizsgálat előterjesztését javasolja, és kéri, hogy tartózkodjanak egy káros hatású, 
részekre aprózott jogszabály elfogadásától.

Az előadó javaslata

Az előadó úgy véli, hogy számos probléma van a Bizottság javaslatával. A legnagyobb 
probléma elvi jellegű, mivel a javaslat magában hordozza annak súlyos kockázatát, hogy 
általános gazdasági állítások alapján veszélyes precedenst teremt a környezetvédelmi 
jogszabályok fellazítására. 

Egyúttal a megfelelés ösztönzésének és az elsőként lépők jutalmazásának elve is sérül, 
amennyiben elfogadják ezt a javaslatot. Az irányelv 2004-ben lépett hatályba, jelentős időt 
hagyva az ágazat számára, hogy elinduljon a megadott irányba. Az előírásokat a megszabott 
időkereten belül nem teljesítő vállalatokat nem szabad megjutalmazni cselekvésük 
elmulasztásáért; ahogy a feladatukat teljesítő vállalatokat sem szabad megbüntetni azért, mert 
időben cselekedtek.

Bár a javaslat hatóköre viszonylag korlátozott, az abban kijelölt irány az elfogadott 
környezetvédelmi jogszabályok végrehajtását illetően komolyan megkérdőjelezhető. A 
jogszabályoknak biztosítaniuk kell az iparág számára az egyenlő versenyfeltételeket, valamint 
azt, hogy minden szereplő betartja a szabályokat – a javaslat ezt az elvet sérti. 

Egészség és környezetvédelem

Az irányelvben rögzített kibocsátási határértékek a PM esetében mintegy 90%-kal, az NOx 
esetében pedig mintegy 30%-kal alacsonyabbak a III. B. szakaszban, mint a III. A. 
szakaszban. A Bizottság hatásvizsgálatában ismertetett becslések szerint amennyiben 
valamennyi gyártó teljes mértékben élne a rugalmassággal az első évben, akkor a rugalmasság
20%-ról 50%-ra történő növelése mellett az első évben mintegy 0,3%-kal nőne a kibocsátás.

Ez a becslés azonban elsiklik a döntés hosszú távú hatása felett. A szóban forgó gépek 
élettartama viszonylag hosszú: az építőipari motorok esetében mintegy 16 év vagy 10 000 
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óra1, a mozdonyoknál pedig még hosszabb. Így a megnövelt rugalmasságból adódó káros 
hatások valószínűleg évtizedekig elhúzódnak.

Érdemes megemlíteni, hogy igen sok tagállam nehézségekkel szembesül a levegőminőségi 
normákat meghatározó irányelvek, nevezetesen a levegőminőségről szóló irányelv és a 
nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv betartása terén. Például a nemzeti 
kibocsátási határértékekről szóló jelentés számára készült IIASA-előrejelzés becslése szerint 
az NRMM részesedése a teljes NOx-kibocsátásban 2020-ra akár 20%-ra is nőhet. A 
levegőminőségi normák teljesítéséhez kiemelkedően fontos, hogy a kibocsátásokat a forrásnál 
csökkentsék, és nem lehet félvállról venni a követelmények lazítását az egyik legfontosabb 
kibocsátási forrás esetében.

Ráadásul az általános becslés nem veszi figyelembe a szóban forgó kibocsátások helyi 
hatását. Az NRMM-ek igen gyakran városi vagy elővárosi környezetben, valamint a 
munkavállalók közelében üzemelnek. A vizsgálatok szerint jelentős megtakarításokat lehet 
elérni az egészségügyi költségekben, ha csökkentik ezeket a káros kibocsátásokat, amit 
figyelembe kell venni az itt javasolt intézkedések költségeinek kiszámításakor.

A rugalmasság bővítéséből adódó lehetséges megtakarítások kiszámításakor a Bizottság 
elsiklik az egészség, a környezetvédelem és a szigorúbb kibocsátási normák közötti bonyolult 
kölcsönhatás felett. Ahol az ipar gazdasági nyereségre tehet szert, ott az externális költségeket 
valójában a társadalom egésze viseli.

Ezt nagyon jól példázza az építőipari ágazat esete: az EU-ban minden nap több százezer 
munkás van kitéve kibocsátásoknak az építkezések helyszínén. Érdekes lenne látni egy olyan 
vizsgálatot, amely az egészségük és az egészségügyi rendszereink szempontjából vizsgálná a 
következményeket. 

Gazdasági becslések

A gazdasági válság valóban tetten érhető a mindennapokban, azonban már láthatók a 
fellendülés jelei. Az értékesítés erősödésével gyengülnek a bizottsági javaslat érvelése mögött 
meghúzódó indokok. Ami az egyes nagyobb gyártókat illeti – amelyekre vonatkozóan az 
adatok könnyebben elérhetők –, az értékesítés láthatóan elmarad azoktól az évektől, 
amelyeket az iparág egyfajta fellendülésének lehet tekinteni. Azonban az aktuális értékesítési 
adatok nem sokkal alacsonyabbak a virágzás előtti évekhez képest. Így összességében, mivel 
a jogszabály és az új III. B. szakaszra vonatkozó határértékek 2004 óta hatályban vannak, az 
azt követő évek pedig viszonylag erőteljes növekedést hoztak az iparág számára, a hiányzó 
fejlesztési erőforrásokkal kapcsolatos állítás alaptalan.

Érdemes megemlíteni, hogy a Bizottság nem tud bemutatni semmilyen becslést az iparág azon 
részére vonatkozóan, amelynek nehézséget okoz a megfelelés.

Némileg tágítva a képet, léteznek olyan vállalatok is, amelyek veszítenek a növekvő 
rugalmasságon, amit szintén figyelembe kell venni: Európában számos nagy- és kisebb 
vállalat gyárt utókezelő rendszereket és részecskeszűrőket. Az ilyen vállalatok számára csak a 

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=5017
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szigorúbb kibocsátási normákat előíró jogszabály előnyös. 

Az előadó egyúttal vitatja a Bizottság elgondolását, miszerint a gyártók elveszítik 
versenyképességüket, ha szigorúbb környezetvédelmi jogszabályoknak kell megfelelniük. A 
környezetbarát innovációk és alacsony kibocsátású technológiák csak egy támogató 
jogszabályi keret segítségével bontakozhatnak ki. Az EU 2020 stratégia céljainak eléréséhez 
és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású társadalom felé való elmozduláshoz előre kell lépni, 
nem pedig visszafelé.

A helyzet azonban különösen nehéz lehet a kis- és középgyártók számára, amelyek esetében a 
megfelelés költségei viszonylag magasak. Ezért az előadó javasolja kifejezetten a kkv-kra 
vonatkozó rugalmasság bővítését, azaz növelni kell azon előre meghatározott számokat, 
amelyeket a Bizottság javasolt a XIII. melléklet 1.2.2. pontjának táblázatában.

Így a kkv-k csökkenteni tudják a K+F csúcsráfordításokat és az áttervezés egyéb költségeit, 
miközben lehetőséget kapnak arra, hogy ezen költségeket egy hosszabb időszakra osszák el.

A mozdonyokat illetően az előadó elismeri, hogy az ágazatnak nehézséget okoz a megfelelés, 
mivel igen kevés gyártó kínál a III. B. szakasszal kompatibilis mozdonyokat, és komoly 
nehézségeket okoz utólag beszerelni az új, nagyobb III. B. motorokat a régi mozdonyok 
karosszériájába. Mivel azonban a piac viszonylag korlátozott, valamint már léteznek a III. B. 
szakasznak megfelelő megoldások, a rugalmas végrehajtási eljárás célja pedig az, hogy 
csupán korlátozott lehetőséget biztosítson a korábbi szakaszok motorjainak felhasználására, 
az előadó azt javasolja, hogy a rugalmas végrehajtási eljárásba bevont mozdonyok száma 
maradjon 20, ahogy azt a Bizottság javasolta. 

Ráadásul mivel a III. B. szakasznak megfelelő megoldások fejlesztése terén különösen lassú 
előrehaladás tapasztalható a mozdonyok esetében, az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak 
különös figyelmet kell fordítania erre az ágazatra, és be kell számolnia az Európai 
Parlamentnek a fejleményekről. 

Mivel közeledik a 97/68/EK irányelv felülvizsgálata, az előadó azt javasolja a Bizottságnak, 
hogy egy jövőbe tekintő megközelítést érvényesítsen a mozdonyokra vonatkozó lehetséges új 
szakaszokat illetően, és tegyen összehangolt erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a 
követelményeket az Egyesült Államok párhuzamos jogszabályaihoz igazítsa.


