
PA\1194537HU.docx PE644.889v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

2019/0101(COD)

18.12.2019

VÉLEMÉNYTERVEZET
a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

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

A vélemény előadója: Sven Schulze



PE644.889v01-00 2/9 PA\1194537HU.docx

HU

PA_Legam



PA\1194537HU.docx 3/9 PE644.889v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A Közlekedési Bizottságnak a Környezetvédelmi Bizottság mint illetékes bizottság számára 
készített jelen véleménye az uniós bíróságok ítéletét követően vált szükségessé.

A 2018. december 13-i ítélet kimondta, hogy a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet1 szerinti típusjóváhagyásra vonatkozó megfelelési tényezőket nem bizottsági eljárás 
keretében kellett volna bevezetni. Sokkal inkább a rendes jogalkotási eljárás lett volna a 
megfelelő mód. Az ítélettel szemben fellebbezés van folyamatban, amely még nem zárult le. 
Mindezek ellenére a Bizottság úgy határozott, hogy ezzel párhuzamosan jogalkotási javaslatot 
terjeszt elő a megfelelési tényezők bevezetésére.

Az előadó üdvözli a Bizottság azon szándékát, hogy e jogalkotási javaslat révén jogbiztonságot 
és megbízhatóságot biztosítson a termelők és a fogyasztók számára. Az előadó szerint ez 
magában foglalja azt is, hogy a gyártók és a fogyasztók továbbra is támaszkodhatnak a 
bizottsági eljárás során már ismert megfelelési tényezőkre.

Az előadó azt javasolja, hogy a megfelelési tényezőket a jövőben egyértelműen különítsék el a 
mérési tűréshatároktól, és ehhez módosításokat terjesztett elő.

1 Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű 
személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében 
történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről 
(HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 
módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Euro előírások bevezetése és 
azok későbbi módosításai fokozatosan és 
jelentősen szigorították a gépjárművek 
kibocsátásaira vonatkozó típusjóváhagyási 
követelményeket. Míg a járművek terén 
általánosságban jelentős 
kibocsátáscsökkentés valósult meg a 
szabályozott szennyező anyagok 
tekintetében, a dízelmotorok NOX-
kibocsátása és a közvetlen 

(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 az e 
szabályozásban szereplő, szabályozott 
szennyező anyagok tekintetében, a 
dízelmotorok NOX-kibocsátása és a 
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benzinbefecskendezésű motorok 
részecskekibocsátása kivételt képezett ez 
alól, különösen a könnyűgépjárművekbe 
szerelt motorok esetében. Ezért 
intézkedéseket kell hozni e helyzet 
orvoslására.

közvetlen benzinbefecskendezésű motorok 
részecskekibocsátása kivételt képezett ez 
alól, különösen a könnyűgépjárművekbe 
szerelt motorok esetében. Ezért 
intézkedéseket kell hozni a kibocsátások 
további csökkentése érdekében.

Or. de

Módosítás 2

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 néhány 
jármű esetében lényegesen meghaladják a 
kötelező érvényű új európai menetciklus 
(NEDC) alapján mért értékeket, különösen 
a dízelüzemű járművek NOX-kibocsátása 
esetében.

Or. de

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Ennek eredményeként a Bizottság 
új módszertant dolgozott ki a járművek 
valós vezetési körülmények közötti 
kibocsátásának vizsgálatára: a valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátásokra 
(RDE) vonatkozó vizsgálati eljárást. Az 
RDE-vizsgálati eljárást az (EU) 2016/42718 
és az (EU) 2016/64619 bizottsági rendelet 
vezette be, majd ezt követően az (EU) 

(5) Ennek eredményeként a Bizottság 
új módszertant dolgozott ki a járművek 
valós vezetési körülmények közötti 
kibocsátásának vizsgálatára: a valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátásokra 
(RDE) vonatkozó vizsgálati eljárást. Az 
RDE-vizsgálati eljárást az (EU) 2016/42718 
és az (EU) 2016/64619 bizottsági rendelet 
vezette be, majd ezt követően az (EU) 
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2017/1151 rendelet átvette, az (EU) 
2017/1154 bizottsági rendelet20 pedig 
továbbfejlesztette az eljárást.

2017/1151 rendelet átvette, az (EU) 
2017/115420 és 2018/183220a bizottsági 
rendelet pedig továbbfejlesztette az 
eljárást.

__________________ __________________
18 A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete 
(2016. március 10.) a 692/2008/EK 
rendeletnek a könnyű személy- és 
haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
82., 2016.3.31., 1. o.).

18 A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete 
(2016. március 10.) a 692/2008/EK 
rendeletnek a könnyű személy- és 
haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) 
tekintetében történő módosításáról (HL L 
82., 2016.3.31., 1. o.).

19 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.).

19 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.).

20 A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete 
(2017. június 7.) a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló 715/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet 
és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 
módosításáról, valamint a 
692/2008/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 
rendeletnek és a 2007/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű 
személy- és haszongépjárművek valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátásai 
(Euro 6) tekintetében történő módosításáról 
(HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).

20 A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete 
(2017. június 7.) a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló 715/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet 
és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet 
módosításáról, valamint a 
692/2008/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 
rendeletnek és a 2007/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű 
személy- és haszongépjárművek valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátásai 
(Euro 6) tekintetében történő módosításáról 
(HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).
20a A Bizottság (EU) 2018/1832 rendelete 
(2018. november 5.) a 2007/46/EK 
európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági 
rendeletnek és az (EU) 2017/1151 
bizottsági rendeletnek a könnyű személy- 
és haszongépjárművek kibocsátás 
tekintetében történő típusjóváhagyása 
céljából alkalmazott vizsgálatok és 
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eljárások, ezen belül a használatban lévő 
járművek megfelelőségére és a valós 
vezetési feltételek melletti kibocsátásokra 
vonatkozó vizsgálatok és eljárások 
továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- 
és elektromosenergia-fogyasztás nyomon 
követésére szolgáló berendezések 
bevezetése érdekében történő 
módosításáról (HL L 301., 2018.11.27., 1. 
o.).

Or. de

Indokolás

A negyedik RDE-rendeletre történő hivatkozás nem szerepelt a javaslatban.

Módosítás 4

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 mérések statisztikai és 
műszaki bizonytalanságainak, valamint a 
hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel 
(PEMS) végzett mérések hibahatárainak 
figyelembevétele érdekében. A megfelelési 
tényezőt (CF= 1) egyértelműen el kell 
különíteni a berendezéssel összefüggő 
hibahatártól.

__________________ __________________
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. de
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Módosítás 5

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. Ezen ítélettel szemben 
fellebbezés van folyamatban.

__________________ __________________
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. de

Módosítás 6

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, 

(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, 
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helyénvaló a megfelelési tényezőket a 
715/2007/EK rendeletbe bevezetni.

valamint a hordozható kibocsátásmérő 
rendszerekkel (PEMS) végzett mérések 
hibahatárai között, helyénvaló a 
megfelelési tényezőket a 715/2007/EK 
rendeletbe bevezetni.

Or. de

Módosítás 7

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 és a 
hibahatárokat a gépjárműveknél és a 
kibocsátásmérő eszközöknél (PEMS) 
egyaránt, és ezek eredményeit fel kell 
használnia a jövőbeni jogalkotások 
kidolgozása során.

Or. de

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén-
oxidok (NOX)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

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

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

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

Módosítás

2a. táblázat: A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásra vonatkozó megfelelési tényezők

Nitrogén-
oxidok (NOX)

Részecskeszám 
(PN)

Szén-monoxid 
(CO)(1)

Összes 
szénhidrogén 
(THC)

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

CFpollutant-final 
(2) 1+0,43 1+0,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1+0,5

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

Or. de

Indokolás

A megfelelési tényezőnek 1-nek kell lennie, 0,43-as, illetve 0,5-ös mérési tűréshatárral 
kiegészítve. Ezt a két érték különválasztásával kell egyértelművé tenni. A Bizottság javaslata 
kétértelmű, mivel azt a benyomást kelti, hogy az 1,43, illetve az 1,5 a megfelelési tényező.


