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RÖVID INDOKOLÁS

Az európai bizottsági javaslat összefoglalása

A 97/68/EK (a nem közúti mozgó gépekről szóló) irányelv az építőipari, mezőgazdasági és 
erdészeti gépekben, vasúti motorkocsikban és mozdonyokban, valamint belvízi hajókban 
használt motorok, az állandó fordulatszámon működő motorok és a különböző géptípusokban 
használt kis benzinmotorok megengedett legnagyobb kipufogógáz-kibocsátását szabályozza a 
szén-monoxidra (CO), a szénhidrogénekre (HC), a nitrogénoxidokra (NOx) és részecskékre
(PM) vonatkozóan.

A jelenleg érvényes (III A. szakasz szerinti) határértékeket 2011. január 1-jétől fokozatosan a 
III B. szakasz szerinti szigorúbb határértékek váltják fel. Ezeknek a motoroknak 2010. január 
1-jével megkezdődött a típus-jóváhagyási időszaka. Mindez az európai gépgyártás jelentős 
részét (az EU-ban mintegy 1500 vállalatot) érinti.

Rugalmas végrehajtási eljárás
A 2004/26/EK irányelv bevezette az ún. rugalmas végrehajtási eljárást, hogy megkönnyítse a 
különböző kibocsátási szakaszok közötti átmenetet. A rugalmas végrehajtási eljárás lehetővé 
teszi az eredetiberendezés-gyártók számára, hogy a kipufogógáz-kibocsátási határértékek két 
egymást követő szakasza közötti időszakban korlátozott számban olyan, nem közúti mozgó 
gépeket hozzanak forgalomba, amelyekben a kipufogógáz-kibocsátási határértékek előző 
szakaszának megfelelő motor van. A rugalmas végrehajtási eljárás az építőipari, 
mezőgazdasági és erdészeti gépekben, valamint az állandó fordulatszámon működő motorral 
üzemelő generátorokban és a szivattyúkban használt kompressziós gyújtású (dízel) motorokra 
vonatkozik, mozdonyokra, vasúti motorkocsikra és belvízi hajókra azonban nem. Ez lehetővé 
teszi az eredetiberendezés-gyártóknak, hogy vagy (1) minden motorteljesítmény-kategóriában 
korlátozott – legfeljebb az eredetiberendezés-gyártók éves gépértékesítése 20%-ának 
megfelelő – számú gépet, vagy (2) az irányelvben meghatározott számú gépet hozzanak 
forgalomba. Ez a második lehetőség inkább a kevesebb motort gyártó, kisebb 
vállalkozásoknak szól.
Gazdasági szempontok és versenyképesség
Az új kibocsátási határértékeknek való megfelelés jelentős költségeket jelent a gyártóknak. 
Ide tartoznak például a kutatási és fejlesztési költségek, a berendezés áttervezésének költségei, 
az utókezelő berendezések költségei, a dokumentációs és címkézési költségek stb. Ráadásul a 
globális pénzügyi és gazdasági válság 2008 ősze óta váratlanul súlyosan érinti a nem közúti 
mozgó gépeket gyártó uniós iparágat, és az építőipari és a mezőgazdasági gépek előállítása 
különösen megsínyli a válságot. Általánosságban az értékesítés tekintélyes (2009-ben 42%-
os) visszaesése jelentősen csökkentette a bevételeket és a rendelkezésre álló tőkét, amelyre a 
műszaki kutatáshoz és fejlesztéshez lett volna szükség, hogy minden teljesítménykategóriában 
és minden alkalmazás céljára a 97/68/EK irányelvben megállapított határidőkön belül a III B 
szakasznak megfelelő motorokkal lehessen felszerelni a gépeket. E körülmények különösen 
az eredetiberendezés-gyártó kisvállalkozásokat érintik.

Ami a vasúti motorkocsikat és mozdonyokat illeti, a Bizottság szakértőkkel folytatott 
konzultációk után arra jutott, hogy néhány motorgyártó ugyan előrelépést ért el a III B-
kompatibilis mozdonymotorok kifejlesztése terén, ám az eredetiberendezés-gyártók továbbra 
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sem állnak teljesen készen arra, hogy 2012. január 1-jével III B-kompatibilis mozdonyokat 
hozzanak forgalomba, ahogyan azt az irányelv előírná. Az irányelv a belvízi hajók számára 
nem ír elő III B. szakaszt, ezért e járművekre a rugalmas végrehajtási eljárást nem szükséges 
alkalmazni.
Világszerte csupán az EU, az Egyesült Államok, Kanada és kisebb mértékben Japán törekszik 
arra, hogy a nem közúti mozgó gépek ágazatára vonatkozóan jogszabályt alkosson a motorok 
kibocsátási határértékeiről. Az EU mellett rugalmas végrehajtási eljárást az Egyesült 
Államokban és Kanadában is bevezettek, és ezek feltételezhetően nagyobb rugalmasságot 
biztosítanak a gyártók számára, mint a jelenleg hatályos uniós rendszer.

Más fontos földrajzi területeken, így például Kínában, Indiában, Oroszországban és Latin-
Amerikában ilyen előírások nem léteznek. A nem közúti mozgó gépek uniós gyártóinak 
következésképpen tisztességtelen versennyel kell szembenézniük a harmadik országok 
gyártóihoz képest, mivel az Európai Unióba történő gépbehozatalra vonatkozó ellenőrző 
intézkedések nem kellően hatékonyak. 

Környezeti vonatkozások
Az ágazat által kibocsátott, általános levegőszennyezést okozó szennyező anyagok főként a 
részecskék és a nitrogén-oxidok. A Bizottság hatásvizsgálata szerint a 27 tagú EU-nak a nem 
közúti mozgó gépek ágazatából származó becsült PM10-kibocsátási aránya 7%, míg a közúti 
szállításból származó 13%. Ami a NOx-kibocsátásokat illeti, a nem közúti mozgó gépek 
ágazata a 27 tagú EU teljes NOx-kibocsátásának 16%-áért felel, míg a közúti közlekedési 
ágazat a teljes NOx-kibocsátáshoz 42%-kal járul hozzá.

A nem közúti mozgó gépek kompressziós gyújtású (dízel) motorjainak teljes kibocsátása a 
javasolt 50%-os rugalmasság esetén a jelenlegi 20%-os rendszerhez képest az első évben 
körülbelül 0,3%-kal emelkedne. Meg kell jegyezni, hogy a módosítás csupán hosszabb 
bevezetési időszakot irányoz elő az új, szigorúbb kibocsátási határértékek esetében. E 
határértékek szintje nem változik. Végül figyelembe kell venni, hogy a kibocsátások mértéke 
az értékesítés gazdasági válság miatti visszaesése miatt csökkent.

A Bizottság ezért a következőket javasolja:
1) A III A és a III B kibocsátási szakaszok közötti időszakban rugalmas végrehajtási 

eljárással forgalomba hozott, szárazföldi gépekben alkalmazott motorok arányának 20%-
ról 50%-ra növelése minden egyes motorkategóriában, az eredetiberendezés-gyártók éves 
berendezésértékesítésén belül, valamint választható alternatívaként a rugalmas 
végrehajtási eljárással forgalomba hozható motorok maximális számának kiigazítása.

2) A vasúti motorkocsik és mozdonyok meghajtására használt motorok bevonása a rugalmas 
végrehajtási eljárásba.

3) Az intézkedések 2013. december 31-én lejárnak.

Az előadó véleménye
Az előadó úgy ítéli meg, hogy biztosítani kell egyfelől az ipar fejlődését és 
versenyképességét, másfelől pedig a környezet védelmét. E tekintetben az előadó úgy véli, 
hogy a 97/68/EK irányelv javasolt módosítása kiegyensúlyozott javaslat, amelynek célja a 
jelenlegi gazdasági válság motor- és gépgyártókat sújtó hatásainak lehető legjobb 
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ellensúlyozása a versenyképesség és a foglalkoztatás fenntartása érdekében, és egyszersmind 
a meglévő, az új és szigorúbb kibocsátási határértéknek még meg nem felelő, korlátozott 
számú motor későbbi cseréjéből eredő kedvezőtlen környezeti hatások kordában tartása.
Az előadó ugyanakkor fel kívánja hívni a figyelmet a globális piacon zajló tisztességes 
verseny kérdésére, valamint a nem környezetbarát gépek EU-ba történő behozatalának 
tilalmára. E tekintetben a Bizottságot fel kell kérni, hogy szolgáltasson információkat arról, 
miként szándékozik biztosítani, hogy a nem uniós gyártók megfeleljenek a motorokból 
származó kibocsátásokra vonatkozó uniós szabályoknak a nem közúti mozgó gépek 
ágazatában.
A fentiekre való tekintettel az előadó azt az ajánlást teszi, hogy a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság mint illetékes bizottság javasolja a 
bizottsági javaslat jóváhagyását.

******

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság 
javaslatának jóváhagyását.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

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, és 
legkésőbb 2013. december 31-én 
hatályukat kell veszíteniük. Figyelembe 
véve az Egyesült Királyság hálózatának 
sajátosságait és a III B szakasz 
megoldásainak kidolgozásához szükséges 
többletidőt, illetve -költségeket, a határidő 
az Egyesült Királyság tekintetében 2015. 
december 31.
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Indokolás

Az irányelv követelményei jelenlegi formájukban nem veszik figyelembe sem az Egyesült 
Királyság vasúti hálózatára jellemző egyedi nyomtáv- és súlyméreteket, sem azt, hogy ezek a 
mozdonytípusok kicsi és szűk piaci szegmenssel rendelkeznek. Ez annak kockázatával jár, 
hogy a vasúti teheráru-szállítás növekedése megakad és a szállítás módjának közútiról 
vasútira való átváltása – az EU szállítási politikájának egyik elsőbbséget élvező kérdése –
akadályokba ütközik.

Módosítás 2

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) Az (1a) bekezdés második 
albekezdése törlendő.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – -a a pont (új) 
97/68/EK irányelv
10 cikk – 1 b, 1 c és 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A cikk a következő bekezdésekkel 
egészül ki:
„(1b) Az eredetileg a III A szakasz 
határértékeinek meg nem felelő, vagy 
csak a III A szakasz határértékeinek 
megfelelő motorral felszerelt vasúti 
kocsikba, vonatokba vagy mozdonyokba 
beszerelendő cseremotoroknak legalább a 
III A szakaszban meghatározott 
határértékeknek meg kell felelniük. Ilyen 
motorokra a 9. cikk (3g), (3i) és (4a) 
bekezdése nem alkalmazandó.
(1c) A tagállamok eltérés útján, az alábbi 
esetekben hagyhatják jóvá a III A szakasz 
követelményeinek meg nem felelő 
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cseremotorok gyártását és beszerelését:
i. meglévő vasúti kocsi, vonat vagy 
mozdony felújítása vagy korszerűsítése, 
amennyiben a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket jelentene a 
nyomtávot, tengelynyomást, 
karosszériadizájnt vagy a többrétű 
működéshez szükséges motorellenőrző 
rendszert illetően, és ennek következtében 
veszélybe kerülne a projekt gazdasági 
életképessége;
ii. amennyiben egy vasúti kocsi, 
vonat/vasúti szerelvény vagy mozdony 
balesete, vagy motorjának végzetes hibája 
következtében a III A szakasz 
követelményeinek alkalmazása komoly 
műszaki nehézségeket idézne elő, és 
következésképpen a meghibásodott vasúti 
kocsi, vonat vagy mozdony 
költséghatékony javítása lehetetlenné 
válna.
E motorokra a 9. cikk (3g), (3i) és (4a) 
bekezdése nem alkalmazandó.
Amennyiben egy tagállam eltérést 
engedélyez, úgy hat hónapon belül 
nyomtatott és elektronikus formában egy 
olyan dokumentumot juttat el a 
Bizottsághoz és a többi tagállam 
jóváhagyó hatóságához, amely 
tartalmazza:
— az eltérés egyedi hivatkozási számát, 
ahogyan ez az adott motor címkéjén 
szerepel;
— az eltérés jellegét, ideértve a 
kibocsátási szint leírását a III A szakasz 
küszöbértékeivel összehasonlítva és az 
alkalmazandó másféle előírások részleteit;
— az eltérés engedélyezésének részletes 
indoklását, ideértve a fő műszaki 
nehézségeket, valamint azok gazdasági és 
környezetvédelmi következményeit, és a 
III A szakasz követelményeihez való 
közelítés érdekében tett tervezési 
erőfeszítések leírását, továbbá – szükség 
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esetén – más járműállomány-értékelést és 
működtetői intézkedéseket is;
— az eltérés tárgyát képező motorok 
számát;
— az eltérés tárgyát képező motorok 
sorozatszámát és típusait, illetve 
gyártóinak adatait;
— azon vasúti járműszerelvények adatait, 
amelyekbe a motorokat beszerelik, 
működési területükkel együtt;
— az eltérésre irányuló kérelem 
indoklását támogató minden egyéb elemet.
(1d) Az (1a), (1b) és (1c) bekezdések 
értelmében forgalmazott motorok esetében 
egy, a motoron található címkén fel kell 
tüntetni, vagy a kezelési kézikönyvben 
meg kell jelentetni a CSEREMOTOR 
feliratot.”

Indokolás

„Mivel a legtöbb régi járműben nincs elég hely a III B szakasznak megfelelő, azonos 
teljesítményű motorok számára, annak a lehetőségnek köszönhetően, hogy a régi járművek 
III A szakasz előtti és III A szakaszbeli motorjait a III A szakasznak megfelelő motorokra 
cseréljék, az ipar a III A szakaszra jellemző tisztább kibocsátási normák felé lép előre. 
Elenyésző számú esetben a III A szakaszra jellemző motorok beszerelésétől a járművek 
nyomtávja, tengelynyomása és tervezési korlátozottsága miatt kell majd eltérni. Az ipar 
egyetért abban, hogy bármely ilyen eltérésre kizárólag szigorú ellenőrzések és korlátozások, 
valamint részletes indokolás mellett kerülhet sor.”

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 pont – b pont 
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 

(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. Kivételes módon az 
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hatályát veszti. Egyesült Királyság vasúti hálózatán 
működőképes mozdonyok esetében a 
rugalmas végrehajtási eljárás 2015. 
december 31-én veszti hatályát.

Indokolás

Az irányelv követelményei jelenlegi formájukban nem veszik figyelembe sem az Egyesült 
Királyság vasúti hálózatára jellemző egyedi nyomtáv- és súlyméreteket, sem azt, hogy ezek a 
mozdonytípusok kicsi és szűk piaci szegmenssel rendelkeznek. Ez annak kockázatával jár, 
hogy a vasúti teheráru-szállítás növekedése megakad és a szállítás módjának közútiról 
vasútira való átváltása – az EU szállítási politikájának egyik elsőbbséget élvező kérdése –
akadályokba ütközik.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 rész – 1.1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.1. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszak kivételével, az az 
eredetiberendezés-gyártó (OEM), amelyik 
igénybe kívánja venni a rugalmas 
végrehajtási eljárást, engedélyt kér 
valamely jóváhagyó hatóságtól, hogy 
motorbeszállítójától megvásárolhassa azt 
az 1.1.1. és 1.1.2. pontban említett 
motormennyiséget, amely nem felel meg 
az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak az előzőt 
kibocsátásihatárérték-szakasznak.

1.1. A III A és a III B szakasz közötti 
átmeneti időszak kivételével, az az 
eredetiberendezés-gyártó (OEM), amelyik 
igénybe kívánja venni a rugalmas 
végrehajtási eljárást, engedélyt kér, és 
indokolatlan késedelem nélkül kap
valamely jóváhagyó hatóságtól, hogy 
motorbeszállítójától megvásárolhassa azt 
az 1.1.1. és 1.1.2. pontban említett 
motormennyiséget, amely nem felel meg 
az éppen alkalmazandó kibocsátási 
határértékeknek, hanem csak az előzőt 
kibocsátásihatárérték-szakasznak.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat – módosító jogszabály
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 rész – 1.4 bekezdés
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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 40
motor rugalmas végrehajtási eljárással 
történő forgalomba hozatalára kérhet 
engedélyt motorbeszállítója számára.

Indokolás

A mozdonytervezők nem maguk tervezik és gyártják a dízelmotorokat, hanem a 
motorbeszállítóktól vásárolják őket. Ugyanakkor jelenleg a motorbeszállítók nem 
forgalmaznak a III B szakasznak megfelelő motorokat az összes mozdonytípus számára. A 
III B szakasznak megfelelő motorok a legmagasabb teljesítményű kategória számára csak 
most kezdenek elérhetőek lenni. Ugyanakkor a különféle egyéb mozdonytípusok számára 
nincsenek még motorok a piacon, és a mozdonygyártók rendelkezésére még nem áll elegendő 
információ ahhoz, hogy potenciálisan új motorformákhoz igazítsák terveiket. A helyzet 2012 
után is ez marad. Ha nem állnak rendelkezésre motorok, a gyártók nem készíthetnek 
mozdonyokat, ami negatív következményekkel járna a vasúti piac megnyitására, a 
gördülőállomány pótlására nézve, illetve a vasúti fuvarozásról közútira történő modális 
váltáshoz vezetne. A jelenlegi javaslat értelmében a motorhiány a rendelések 
megszakadásához vezet, és veszélyezteti a gazdasági válság által amúgy is komolyan sújtott 
középvállalkozói gyártók gazdasági életképességét. E gyártók átlagos éves termelése 50–100 
mozdony közt mozog. E mozdonyokat egy fokozottan szétszabdalt, eltérő igényeknek és 
keresletnek megfelelő piacon adják el. A rugalmas végrehajtási eljárás hatálya alatt, az 
átmeneti időszak két éve során (2012–2013) összesen 40 mozdony remélhetőleg lehetővé 
tenné a gyártók számára, hogy folytassák különféle mozdonysorozataik gyártását, és 
kielégítsék a piaci keresletet. A 40 darabos mennyiséget eredetileg a Bizottságot támogató 
szakértői csoport (GEME) francia és brit tagjai javasolták.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet 
97/68/EK irányelv
XIII melléklet – 1 rész – 1.7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1.7. Az eredetiberendezés-gyártó bármely 
tagállami jóváhagyó hatóság 
rendelkezésére bocsát minden olyan 
információt, amelyet a jóváhagyó hatóság 
annak igazolása érdekében kér, hogy 

1.7. Az eredetiberendezés-gyártó bármely 
tagállami jóváhagyó hatóság 
rendelkezésére bocsát minden olyan 
információt, amelyet a jóváhagyó hatóság 
annak ellenőrzése és igazolása érdekében 
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minden olyan motor, amelyről azt állítják, 
hogy rugalmas végrehajtási eljárással 
hozták forgalomba, vagy amelyet ennek 
megfelelően címkéztek, valóban megfelel 
az állításnak vagy a címkézésnek.”

kér, hogy minden olyan motor, amelyről 
azt állítják, hogy rugalmas végrehajtási 
eljárással hozták forgalomba, vagy amelyet 
ennek megfelelően címkéztek, valóban 
megfelel az állításnak vagy a 
címkézésnek.”
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