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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. Az NOrmál dőlt betűs 
kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely 
részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának 
elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott 
nyelvi változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell 
az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és 
motorok típusjóváhagyásáról, valamint a járművek javítására és karbantartására 
vonatkozó információkhoz való hozzáférésről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0851),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amelyek 
alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0007/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság, valamint a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az ultrafinom szilárd káros anyagok 
(0,1 µm vagy kisebb méretű szilárd 
anyagok) kibocsátása szabályozásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy elfogadhasson egy 
részecskeszámon alapuló szabályozást is a 
szilárd károsanyag-kibocsátás tekintetében 
a jelenleg használt tömeg alapú 

(11) Az ultrafinom szilárd káros anyagok 
(0,1 µm vagy kisebb méretű szilárd 
anyagok) kibocsátása szabályozásának 
biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy elfogadhasson egy 
részecskeszámon alapuló szabályozást is a 
szilárd károsanyag-kibocsátás tekintetében 
a jelenleg használt tömeg alapú 
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megközelítés mellett. A részecskeszámon 
alapuló megközelítésnek az ENSZ-EGB 
légszennyezőrészecske-mérő program 
(Particulate Measurement Programme –
PMP) eredményeire kell támaszkodnia, és 
figyelembe kell vennie a már elfogadott 
ambiciózus környezetvédelmi célokat.

megközelítés mellett. A részecskeszámon 
alapuló megközelítésnek az ENSZ-EGB 
légszennyezőrészecske-mérő program 
(Particulate Measurement Programme –
PMP) eredményeire kell támaszkodnia, és 
figyelembe kell vennie a már elfogadott 
ambiciózus környezetvédelmi célokat. A 
részecskeszámot a végrehajtási 
intézkedések kidolgozása során, 2009. 
április 1-jéig kell meghatározni.

Or. de

Indokolás

A részecskeszám bevezetése a zárt dízelrészecske-szűrők alkalmazásának biztosításához 
szükséges. Bizonyos nyitott szűrőkkel ellentétben a zárt szűrők az ultrafinom részecskéket nem 
eresztik át. Az ultrafinom részecskék különösen könnyen bekerülhetnek a tüdőbe, és ezáltal 
fokozottan veszélyeztetik az egészséget.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak világszinten 
harmonizált menetciklusokat kell 
elfogadnia a vizsgálati eljárások 
vonatkozásában, amelyek az EK 
kibocsátási típus-jóváhagyási rendeletei 
alapjául szolgálnak. A használat közbeni 
tényleges kibocsátások ellenőrzésére 
szolgáló hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek alkalmazását és a 
menetcikluson kívüli kibocsátások (OCE) 
ellenőrzésére irányuló eljárások 
bevezetését is mérlegelni kell.

(12) A Bizottságnak világszinten 
harmonizált menetciklusokat kell 
elfogadnia a vizsgálati eljárások 
vonatkozásában, amelyek az EK 
kibocsátási típus-jóváhagyási rendeletei 
alapjául szolgálnak. A használat közbeni 
tényleges kibocsátások ellenőrzésére 
szolgáló hordozható kibocsátásmérő 
rendszerek alkalmazását és a 
menetcikluson kívüli kibocsátások (OCE) 
ellenőrzésére irányuló eljárások 
bevezetését is meg kell valósítani.

Or. de

Indokolás

A tényleges menetüzem kibocsátásainak mérése gyakran jelentős eltéréseket mutat a mérési 
ciklusban mért értékekhez képest. Annak megelőzéséhez, hogy a járműveket kifejezetten úgy 
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tervezzék meg, hogy a mérési ciklusban megfeleljenek, és a fennmaradó időben kibocsátásuk 
nagyobb legyen, elengedhetetlen a hordozható kibocsátásmérő rendszerek alkalmazása és a 
menetcikluson kívüli kibocsátások ellenőrzése.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
12a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A nehéz haszongépjárművek 
dízelrészecske-szűrővel való utólagos 
felszerelése növelheti az NO2-kibocsátást. 
A levegőszennyezésre vonatkozó tematikus 
stratégia keretében a Bizottságnak 
jogalkotási javaslatot kell kidolgoznia az 
utólagos beépítésre vonatkozó nemzeti 
szabályozások összehangolására, és ennek 
során biztosítania kell a környezetvédelmi 
előírások betartását.

Or. de

Indokolás
Számos város és önkormányzat nehézségekkel szembesül majd a levegőminőségi irányelv 
szerinti vonatkozó NO2-határérték betartását illetően. A forrásspecifikus kibocsátások 
csökkentésének biztosítása érdekében ezért fontos szabályozni a már üzemben lévő 
gépjárművek utólagos felszerelését is.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy megfigyelhető 
legyen az ágazat hozzájárulása az 
üvegházhatást okozó gázok globális 
kibocsátásához, a Bizottságnak be kell 
vezetnie a nehéz tehergépjárművek 
üzemanyag-fogyasztásának és szén-dioxid-
kibocsátásának mérését.

(14) Annak érdekében, hogy megfigyelhető 
legyen az ágazat hozzájárulása az 
üvegházhatást okozó gázok globális 
kibocsátásához, a Bizottságnak be kell 
vezetnie a nehéz tehergépjárművek 
üzemanyag-fogyasztásának és szén-dioxid-
kibocsátásának mérését. Adott esetben a 
Bizottságnak a nehéz haszongépjárművek 
szén-dioxid-kibocsátásának 
szabályozásáról szóló jogalkotási 
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javaslatot kell a Tanács és a Parlament 
elé terjesztenie.

Or. de

Indokolás
Amennyiben a megfigyelések riasztó értékeket mutatnak, a Bizottságnak a szén-dioxid-
kibocsátás szabályozására jogalkotási javaslatot kellene a Tanács és a Parlament elé 
terjesztenie.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Különösen arra vonatkozóan kellene 
hatásköröket ruházni a Bizottságra, hogy 
részecskeszám-alapú határértékeket 
állapíthasson meg az I. mellékletben, 
konkrétan meghatározza az NO2 
megengedett szintjét az NOx 
határértékeken belül, külön típus-
jóváhagyási eljárásokat, vizsgálatokat és 
követelményeket határozzon meg, valamint 
intézkedéseket fogadjon el a menetcikluson 
kívüli kibocsátásokat, a járműjavítási és -
karbantartási információkhoz való 
hozzáférést és a kibocsátások mérésére 
szolgáló mérési ciklusokat illetően. Mivel 
ezek az intézkedések általános hatályúak és 
e rendelet új, nem alapvető fontosságú 
elemekkel történő kiegészítésére 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(24) Különösen arra vonatkozóan kellene 
hatásköröket ruházni a Bizottságra, hogy 
részecskeszám-alapú határértékeket 
állapíthasson meg az I. mellékletben, adott 
esetben konkrétan meghatározza az NO2
megengedett szintjét az NOx-
határértékeken belül, külön típus-
jóváhagyási eljárásokat, vizsgálatokat és 
követelményeket határozzon meg, valamint 
intézkedéseket fogadjon el a menetcikluson 
kívüli kibocsátásokat, a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek alkalmazását,
a járműjavítási és -karbantartási 
információkhoz való hozzáférést és a 
kibocsátások mérésére szolgáló mérési 
ciklusokat illetően. Mivel ezek az 
intézkedések általános hatályúak és e 
rendelet új, nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányulnak, annak 
új, nem alapvető elemekkel történő 
kiegészítése révén, ezeket az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. de
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Indokolás
A tényleges menetüzem kibocsátásainak mérése gyakran jelentős eltéréseket mutat a mérési 
ciklusban mért értékekhez képest. Annak megelőzéséhez, hogy a járműveket kifejezetten úgy 
tervezzék meg, hogy a mérési ciklusban megfeleljenek, és a fennmaradó időben kibocsátásuk 
nagyobb legyen, elengedhetetlen a hordozható kibocsátásmérő rendszerek alkalmazása és a 
menetcikluson kívüli kibocsátások ellenőrzése.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk - 4 bekezdés – Bevezetés és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a 2007/46/EK irányelv 39. 
cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban intézkedéseket 
fogad el e cikk végrehajtására. Ezen 
intézkedések az alábbiakra vonatkoznak:

(4) A Bizottság a 2007/46/EK irányelv 39. 
cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban intézkedéseket 
fogad el e cikk végrehajtására. Ezen 
intézkedéseket legkésőbb 2009. április 1-
jéig el ki kell dolgozni, és az alábbiakra 
vonatkoznak: 

a) kipufogócsőnél történő kibocsátások, 
ideértve a mérési ciklusokat, a 
menetcikluson kívüli kibocsátásokat, a 
részecskeszámot, az üresjárati 
fordulatszámnál tapasztalható 
kibocsátásokat, a füst átlátszatlanságát és a 
kibocsátásszabályozó berendezések helyes 
működését és regenerálását;

a) kipufogócsőnél történő kibocsátások, 
ideértve a mérési ciklusokat, a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek használatát a 
tényleges üzemi kibocsátások 
ellenőrzésére, a menetcikluson kívüli 
kibocsátások ellenőrzését és az I. 
mellékletben felsorolt kibocsátási 
határértékekre való korlátozását, a 
részecskeszámra vonatkozó határértékek 
megállapítását a hatályos, szigorú 
környezetvédelmi követelmények 
figyelembevételével, az üresjárati 
fordulatszámnál tapasztalható 
kibocsátásokat, a füst átlátszatlanságát és a 
kibocsátásszabályozó berendezések helyes 
működését és regenerálását;

Or. de

Indokolás
A végrehajtási intézkedéseket 2009. április 1-jéig ki kell dolgozni, hogy minden adat a gyártók 
és a beszállítók rendelkezésére álljon ahhoz, hogy a járműveket időben felszerelhessék a 
szabványok szerint. A tényleges menetüzem kibocsátásainak mérése gyakran jelentős 
eltéréseket mutat a mérési ciklusban mért értékekhez képest. Annak megelőzéséhez, hogy a 
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járműveket kifejezetten úgy tervezzék meg, hogy a mérési ciklusban megfeleljenek, és a 
fennmaradó időben kibocsátásuk nagyobb legyen, elengedhetetlen a hordozható 
kibocsátásmérő rendszerek alkalmazása és a menetcikluson kívüli kibocsátások ellenőrzése.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk - 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2007/46/EK irányelv 39. 
cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban egyéb 
intézkedéseket fogadhat el a konkrét 
eljárásokkal, valamint a 
típusjóváhagyáshoz szükséges 
vizsgálatokkal és előírásokkal 
kapcsolatban.

A Bizottság a 2007/46/EK irányelv 39. 
cikkének (9) bekezdésében említett 
eljárással összhangban egyéb 
intézkedéseket fogadhat el a konkrét 
eljárásokkal, valamint a 
típusjóváhagyáshoz szükséges 
vizsgálatokkal és előírásokkal kapcsolatban
a hatályos rendelkezések által szabályozott 
kérdések tekintetében bekövetkezett 
fejlődés tükrözése érdekében, valamint 
hogy a hatályos, szigorú környezetvédelmi 
követelmények ne enyhüljenek. Ezen 
intézkedéseket 2009. április 1-jéig el kell 
fogadni.

Or. de

Indokolás

A komitológiai eljárásba nem szabad új elemet beépíteni, és biztosítani kell a környezet 
jelenlegi magas szintű védelmének fenntartását.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A járművek üzemeltetőinek biztosítani 
kell, hogy ne lehessen működtetni a 
járművet reagens nélkül.

(2) A járművek gyártói biztosítják, hogy ne 
lehessen működtetni a járművet reagens 
nélkül.
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Or. de

Indokolás
A jelenlegi jogi szabályozás értelmében a járművek még reagens nélkül is működhetnek, és 
ezáltal  az I. mellékletben meghatározottnál több káros anyagot bocsátanak ki. Ennek 
megakadályozására a jövőben a gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy a járművet az 
elhasználódó reagens nélkül ne lehessen működtetni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. október 1-jei hatállyal az olyan új 
járművek esetében, amelyek nem felelnek 
meg e rendelet előírásainak, a nemzeti 
hatóságok nem tekintik érvényesnek a 
megfelelősségi bizonyítványokat a 
2007/46/EK irányelv 26. cikke 
alkalmazásában, és a kibocsátásokkal 
kapcsolatok indokkal megtiltják az ilyen 
járművek nyilvántartásba vételét, 
értékesítését és üzembe helyezését.

(2) 2013. április 1-jei hatállyal az olyan új 
járművek esetében, amelyek nem felelnek 
meg e rendelet előírásainak, a nemzeti 
hatóságok nem tekintik érvényesnek a 
megfelelőségi bizonyítványokat a 
2007/46/EK irányelv 26. cikke 
alkalmazásában, és a kibocsátásokkal 
kapcsolatok indokkal megtiltják az ilyen 
járművek nyilvántartásba vételét, 
értékesítését és üzembe helyezését.

Or. de

Indokolás
A bevezetés korábbi időpontja technikailag kivitelezhető, és a Bizottság számára elegendő 
időt hagy a végrehajtási intézkedések lezárására.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk - 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az ösztönzők minden olyan új 
járműre vonatkoznak, amelyeket az érintett 
tagállamban hoznak forgalomba, és 
megfelelnek ennek a rendeletnek.

Ezek az ösztönzők minden olyan új 
járműre vonatkoznak, amelyeket az érintett 
tagállamban hoznak forgalomba, és 
megfelelnek ennek a rendeletnek és az 
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Ugyanakkor alkalmazásukat legkésőbb 
2014. október 1-jén meg kell szüntetni.

azzal kapcsolatos végrehajtási 
intézkedéseknek. Ugyanakkor 
alkalmazásukat legkésőbb 2013. április 1-
jén meg kell szüntetni.

Or. de

Indokolás
A bevezetés korábbi időpontja technikailag kivitelezhető, és a Bizottság számára elegendő 
időt hagy a végrehajtási intézkedések lezárására.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk - 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üzemben tartó szankcióval járó 
jogsértései közé tartozik a járművek 
reagens nélküli vezetése.

törölve

Or. de

Indokolás

A jelenlegi jogi szabályozás értelmében a járművek még reagens nélkül is működhetnek, és 
ezáltal  az I. mellékletben meghatározottnál több káros anyagot bocsátanak ki. Ennek 
megakadályozására a gyártókat kötelezni kellene annak biztosítására, hogy a járművet az 
elhasználódó reagens nélkül ne lehessen működtetni.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés  - Bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az ENSZ-EGB járműelőírások 
harmonizálásának világfóruma védnöksége 
alatt folyó légszennyezőrészecske-mérő 
programjának befejezését követően a 
Bizottság a Közösségen belüli 
környezetvédelem szintjének csökkentése 

(1) Az ENSZ-EGB járműelőírások 
harmonizálásának világfóruma védnöksége 
alatt folyó légszennyezőrészecske-mérő 
programja megfelelő részeinek befejezését 
követően, és legkésőbb 2009. április 1-jéig
a Bizottság a Közösségen belüli 
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nélkül: környezetvédelem szintjének csökkentése 
nélkül:

Or. de

Indokolás

A végrehajtási intézkedéseket 2009. április 1-jéig ki kell dolgozni, hogy minden adat az iparág 
rendelkezésére álljon ahhoz, hogy a járművek felszerelését időben átalakítsák a szabványok 
szerint.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság folyamatosan figyelemmel 
kíséri a 3. cikk 2. pontjában felsorolt 
szennyező anyagokat. Amennyiben a 
Bizottság úgy látja, hogy helyénvaló lenne 
további szennyező anyagok kibocsátásának 
a szabályozása, megfelelően módosítja ezt 
a rendeletet.

(4) A Bizottság folyamatosan figyelemmel 
kíséri a 3. cikk 2. pontjában felsorolt 
szennyező anyagokat. Amennyiben a 
Bizottság úgy látja, hogy helyénvaló lenne 
további szennyező anyagok kibocsátásának 
a szabályozása, e rendelet módosítására 
javaslatot terjeszt az Európai Parlament 
és a Tanács elé.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a Bizottság úgy véli, hogy további károsanyag-kibocsátások szabályozására van 
szükség, arra az együttdöntési eljárás keretében kell sort keríteni. 

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 80/1269/EGK tanácsi irányelv, a 
88/195/EGK, a 97/21/EK, az 1999/99/EK 
és a 2005/78/EK bizottsági irányelv, 
valamint a 2005/55/EK irányelv 2014. 

(1) A 80/1269/EGK tanácsi irányelv, a 
88/195/EGK, a 97/21/EK, az 1999/99/EK 
és a 2005/78/EK bizottsági irányelv, 
valamint a 2005/55/EK irányelv 2013. 
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október 1-jével hatályát veszti. április 1-jével hatályát veszti.

Or. de

Indokolás

A bevezetés korábbi időpontja technikailag kivitelezhető, és a Bizottság számára elegendő 
időt hagy a végrehajtási intézkedések lezárására.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Rendelkezéseit 2013. április 1-jétől kell 
alkalmazni. Ugyanakkor a 8. cikk (3) 
bekezdése és a 10. cikk a rendelet 
hatálybalépésének napjától alkalmazandó, 
míg a II. melléklet 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 
3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) és 3(d)(i) pontja 
2014. október 1-jétől alkalmazandó.

Rendelkezéseit 2012. április 1-jétől kell 
alkalmazni. Ugyanakkor a 8. cikk (3) 
bekezdése és a 10. cikk a rendelet 
hatálybalépésének napjától alkalmazandó, 
míg a II. melléklet 1(a)(i), 1(b)(i), 2(a), 
3(a)(i), 3(b)(i), 3(c)(i) és 3(d)(i) pontja 
2013. április 1-jétől alkalmazandó.

Or. de

Indokolás

A bevezetés korábbi időpontja technikailag kivitelezhető, és a Bizottság számára elegendő 
időt hagy a végrehajtási intézkedések lezárására.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet
A Bizottság által javasolt szöveg

I. MELLÉKLET

Euro VI kibocsátási határértékek

Határértékek
CO összes metántó CH4 NOX (3) NH3 PM PM (1) 
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(mg/kW
h)

szénhidr
ogén

(mg/kW
h)

l 
különbö

ző 
szénhidr
ogének
(mg/kW

h)

(mg/kW
h)

(mg/kW
h)

(ppm) tömege
(mg/kW

h)

mennyi
sége 

(száma
)

(db/kW
h)

ESC 
(CI)

1500 130 400 10 10

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 10

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 10

WHSC 
(2)

WHTC 
(2)

Megjegyzés:
PI = szikragyújtás (positive ignition) 
CI = kompressziós gyújtás (compression ignition)
1) A részecskeszámra vonatkozó előírás később kerül meghatározásra.
2) A WHSC-re és WHTC-re vonatkozó határértékeket később vezetik be, amint megállapították a jelenlegi ciklusokra (ESC 
és ETC) vonatkozó korrelációs együtthatókat. 
3) Az NOx-határértékeken belül az NO2 megengedett szintje későbbi szakaszban is megállapítható. 

Módosítás

I. MELLÉKLET 

Euro VI kibocsátási határértékek

Grenzwerte
CO

(mg/kW
h)

összes 
szénhidr

ogén
(mg/kW

h)

metántó
l 

különbö
ző 

szénhidr
ogének
(mg/kW

h)

CH4
(mg/kW

h)

NOX (3)
(mg/kW

h)

NH3
(ppm)

PM 
tömege
(mg/kW

h)

PM (1) 
mennyi

sége 
(száma

)
(db/kW

h)

ESC 
(CI)

1500 130 400 10 5

ETC 
(CI)

4000 160 400 10 5

ETC 
(PI) 

4000 160 500 400 10 5

WHSC 
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(2)
WHTC 

(2)

Megjegyzés:
PI = szikragyújtás (positive ignition) 
CI = kompressziós gyújtás (compression ignition)
1) A részecskeszámra vonatkozó előírás később, de legkésőbb 2009. április 1-jéig meghatározásra kerül.
2) A WHSC-re és WHTC-re vonatkozó határértékeket később vezetik be, amint megállapították a jelenlegi ciklusokra (ESC 
és ETC) vonatkozó korrelációs együtthatókat, legkésőbb azonban 2009. április 1-jéig.
3) Az NOx-határértékeken belül az NO2 megengedett szintje későbbi szakaszban is megállapítható, legkésőbb azonban 2009. 
április 1-jéig.

Or. de

Indokolás

Mérések tanúsága szerint a technika jelenlegi állása szerint a 10 mg/kWh részecsketömegnél 
kisebb érték is elérhető. A finompor-kibocsátások komoly problémát jelentenek a 
levegőminőség és az emberi egészség szempontjából. A Parlament a múltban mindig is azt 
hangsúlyozta, hogy a probléma megoldását a kibocsátás forrásánál kell keresni. Ezáltal az 
alacsonyabb részecsketömeg-értékek nem csupán a tranzitországok javára válnának.

A végrehajtási intézkedéseket 2009. április 1-jéig ki kell dolgozni, hogy minden adat az iparág 
rendelkezésére álljon ahhoz, hogy a járművek felszerelését időben átalakítsák a szabványok 
szerint.
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INDOKOLÁS

A fosszilis energiahordozókon alapuló hajtóanyagok, például a benzin, a dízel és a gáz 
elégetése révén olyan kibocsátásokra kerül sor, amelyek mind az egészségre, mind a 
növényzetre és az állatvilágra károsak, és hozzájárulnak a légkör felmelegedéséhez.

A tiszta tehergépjárművek jelentősen hozzájárulnak a levegő minőségének javulásához 
Európában. Ez szorosan összekapcsolódik az Európa útjain közlekedő gépjárművek átlagos 
korával. Ha csökken a tehergépjárművek átlagos kora, növekszik azon tehergépjárművek 
aránya, amelyek kevesebb környezetre és egészségre káros kipufogógázt bocsátanak ki.

A Bizottság javaslata

A 6. környezetvédelmi keretprogram és az azon nyugvó Tiszta levegőt Európának program 
keretében a Bizottság 2005 szeptemberében javaslatot terjesztett elő a levegő tisztán tartására 
vonatkozó tematikus stratégiára. A Bizottság által 2007. december 21-én előterjesztett, az 
Euro VI rendeletre irányuló javaslat jelenti az egyik intézkedést a tiszta levegőre vonatkozó 
célok elérésére.

A Bizottság javaslata összehangolt technikai előírások bevezetését tervezi a nehéz 
tehergépjárművek számára, hogy biztosítsa a belső piac működését a környezet magas szintű 
védelme mellett. Határértékeket állapít meg a szén-monoxid (CO), a nitrogén-oxidok (NOx) 
és a részecskék káros kibocsátására vonatkozóan. Az Euro V-höz képest a megengedett 
részecsketömeg 66%-kal, az NOx-kibocsátás 80%-kal csökken. A működő belső piac céljának 
a környezet egyidejű magas szintű védelmének biztosítása mellett történő elérése érdekében a 
Bizottság javaslata ezenkívül kiterjed a javításra vonatkozó információkhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos intézkedésekre is.

A rendeletre irányuló jelen javaslattal („politikai rendelet”) párhuzamosan a két szinten zajló 
eljárás elvével összhangban egy „technikai rendelet” is kidolgozásra kerül, amely megállapítja 
az alapvető követelményeknek megfelelő technikai részleteket.

Az Euro VI rendelet a 2006. november óta hatályban lévő Euro IV kibocsátási határértékeket 
és a 2008. októbertől érvényes Euro V kibocsátási határértékeket fogja felváltani 2013-tól.

Az előadó megközelítési módja

Az előadó sajnálja, hogy a Bizottság javaslata nem tűz ki nagyra törőbb célokat a 
részecsketömegre vonatkozó határértékek megállapításakor. Az előkészítő megbeszélések 
folyamán egyértelművé vált, hogy a határértékek további csökkentésére van szükség az 
ultrafinom részecskéket kiszűrő zárt szűrők alkalmazásához. Ez technikailag megvalósítható 
és már tesztek során is mérték. Az előadó ezért azt javasolja, hogy egy lépéssel tovább 
menjünk, és a bizottsági javaslatban a részecsketömegre szereplő 10 mg/kWh határértéket 5 
mg/kWh-ra csökkentsük. 

A Bizottság javaslata az új kibocsátási határértékek bevezetését csak 2013-tól tervezi. A 
technika jelenlegi állása szerint a bevezetés azonban korábbi időpontban is lehetséges. Az 
előadó ezért a komitológiai eljárás lezárását javasolja 2009. április 1-jéig. 36 hónappal 
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később, azaz 2012. április 1-jén lépnének hatályba az új kibocsátási határértékek az új 
gépjárműtípusokra, és 2013. április 1-jén minden gépjárműre.

A finomporral kapcsolatos problémákat nem szabad elfeledni a nitrogén-oxidokról folytatott 
vita során. Különösen a nagyvárosokban érezhető a szennyeződés. A részecskeszám 
bevezetése alacsony részecsketömeggel egyidejűleg biztosítja, hogy ne kerüljenek 
kibocsátásra ultrafinom részecskék. A részecskeszámot a végrehajtási intézkedésekben kell 
megállapítani.

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatában továbbra is szereplő azon lehetőséget, hogy a 
tagállamok pénzügyi ösztönzők révén előmozdíthassák a tiszta gépjárművek korábbi 
bevezetését.

A Bizottság átvette javaslatában a javításra vonatkozó információkhoz való hozzáféréssel 
kapcsolatban az Euro 5 és 6 szabványaiban szereplő rendelkezéseket. Az előadó ebben 
támogatja a Bizottság javaslatát, és hangsúlyozza, hogy a független piaci résztvevőknek a 
kereskedőkhöz és a javítóműhelyekhez hasonlóan szabványosított hozzáférést kell kapniuk a 
javításra és a fedélzeti diagnosztikára vonatkozó információkhoz. A gépjárművek 
karbantartása és javítása a jármű működőképességének megőrzésére és rendeltetésszerű 
működésének biztosítására szolgál. Ha a független piaci résztvevők is problémamentesen 
tudnak javításokat végezni, a rendszeres karbantartáshoz való hozzáférés leegyszerűsödik. A 
rendszeres karbantartás gondoskodik a jármű biztonságos, továbbá környezetkímélő 
üzemeltetéséről, ezért támogatni kell.

Független körülmények között elvégzett tesztek azt mutatják, hogy a tényleges 
menetüzemben mért kibocsátások mindazonáltal eltérhetnek a tesztciklusban mért adatoktól.
Annak biztosítására, hogy a járművek a tesztcikluson kívül is betartsák a határértékeket, az 
előadó hordozható kibocsátásmérő rendszerek alkalmazását és a menetcikluson kívüli 
kibocsátások ellenőrzésére szolgáló eljárások bevezetését kéri.

A nehéz haszongépjárművek dízelrészecske-szűrővel való utólagos felszerelése növelheti az 
NO2-kibocsátást. Számos város és önkormányzat nehézségekkel szembesül majd a 
levegőminőségi irányelv szerinti vonatkozó NO2-határérték betartását illetően. A 
forrásspecifikus kibocsátások csökkentésének biztosítása érdekében fontos szabályozni a már 
üzemben lévő gépjárművek utólagos felszerelését is. Az előadó felszólítja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki erre vonatkozó javaslatot.

Az éghajlatváltozásról folytatott vita, valamint az alacsonyabb fogyasztás révén bekövetkező 
költségmegtakarítás fényében az előadó azt is kéri, hogy a Bizottság a mért adatok 
figyelembevételével adott esetben terjesszen elő javaslatot a nehéz tehergépjárművek szén-
dioxid-kibocsátásának szabályozására.

Annak meghatározásakor, hogy mi tartozzon az együttdöntés és mi a komitológia 
hatáskörébe, ügyelni kell arra, hogy a fontos döntésekre, mint például új anyagokra vonatkozó 
határértékek bevezetésére együttdöntési eljárásban kerüljön sor.

Az olyan gépjárművek, amelyek reagens alkalmazásával csökkentik kibocsátásukat, 
manapság még közlekedhetnek e reagens nélkül is, így valós menetkörülmények között olyan 
kibocsátásokat okoznak, amelyek jóval meghaladják a kért határértékeket. A gyártóknak a 
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jövőben biztosítaniuk kell, hogy az EURO VI határértékeket e technológia segítségével 
betartó járműveket már ne lehessen működtetni az elhasználódó reagens nélkül. Ezzel 
biztosítva lenne a határértékek betartása.
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