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Összefoglaló
I A rossz levegőminőség mind az Unió polgárai, mind az uniós döntéshozók számára

komoly problémát jelent. Erre vezethető vissza több százezer korai haláleset, és a
gazdaság számára is jelentős költségeket okoz. A kibocsátások miatt a közúti szállítás a
levegőszennyezés egyik jelentős okozója. Az Unió először az 1970-es években
szabályozta a kibocsátás-csökkentést, az 1990-es évek elején pedig bevezette az Euro
kibocsátási normákat.

II 2015-ben derült fény az ún. dízelbotrányra, vagyis arra, hogy a Volkswagen-csoport

manipulálta gépjárműveinek kibocsátásmérő rendszerét, és ezért eltérések
mutatkozhattak a laboratóriumi adatok és a gépjárművek tényleges kibocsátási adatai
között. A manipuláció azt célozta, hogy a hivatalos vizsgálatok idején a kibocsátás
lényegesen alacsonyabbnak mutatkozzon, mint a szokásos járművezetés során.

III A dízelbotrány által felvetett kérdések arra ösztönözték az Uniót, hogy

felgyorsítson már beindult kezdeményezéseket, illetve új lépéseket tegyen. Ezt
követően olyan uniós jogszabályokat fogadtak el, amelyek igyekeznek megelőzni ilyen
problémák újbóli előfordulását. A kérdés elemzése végett az Európai Parlament
vizsgálatot folytatott a kibocsátásmérésekre nézve.

IV Tájékoztatónk leírja az Európai Unió, illetve a tagállamok e téren tett

intézkedéseit, valamint azt, hogy 2015 szeptemberét követően milyen módosításokat
hajtottak végre a gépjárművek kibocsátását mérő rendszerben. Tájékoztatónknak nem
célja annak értékelése, hogy a megtett, illetve javasolt intézkedések a probléma
megoldásához vezettek-e.

V A kibocsátási botrány következtében a járművek uniós kibocsátás-ellenőrzési
rendszerét befolyásoló jogszabályok gyorsan és számos ponton módosultak.
o

A Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy felügyelje a nemzeti típusjóváhagyó
hatóságok munkáját, járműveket vizsgáljon, visszavonjon vagy felfüggesszen
típusjóváhagyásokat, és szankciókat szabjon ki.

o

A forgalomban lévő járművek vizsgálata jelenleg kötelező a tagállamokban, akár a
használatban lévő járművekre vonatkozó megfelelőségi ellenőrzéssel, akár a
piacfelügyeleti tevékenységek keretében.
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o

A laboratóriumban, illetve közúton mért CO2-kibocsátási szintek közötti nagy
eltérés kezelésére új laboratóriumi tesztet vezettek be: a könnyűgépjárművekre
vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárást (WLTP).

o

Az NOx-kibocsátás mérésére bevezették a valós vezetési feltételek melletti
kibocsátásvizsgálatot (RDE).

o

Immár az érdekelt harmadik felek is végezhetnek kibocsátásvizsgálatokat.

VI Tervei szerint a Bizottság javítani fog a jelenlegi helyzeten, tudniillik azon, hogy a
kibocsátás-vizsgálati adatok korlátozottak, szétszórtak és nem könnyen
hozzáférhetőek. A legutóbbi jogalkotási intézkedések ellenére:
o

Sok évig eltarthat, amíg a városi levegő minősége jelentősen javul, hiszen az
utakon nagyszámú szennyező jármű közlekedik.

o

Igaz, hogy több mint 10 millió különböző márkájú járművet hívtak vissza, ám a
rendelkezésre álló korlátozott adatok szerint ez csekély hatással volt az NOxkibocsátásra.

o

Az RDE-vizsgálat bevezetése ugyan a dízelmotoros gépjárművek NOxkibocsátásának jelentős csökkenéséhez vezetett, de a hatás még nagyobb lett
volna, ha a 168 mg/km-es határérték helyett az eredetileg javasolt, 128 mg/km-es
átmeneti NOx-határértéket fogadták volna el.

VII A bevezetett jogszabály-módosítások csak egy bizonyos idő után fogják éreztetni
jótékony hatásukat. E módosítások tényleges végrehajtására a következő problémák
lehetnek kihatással:
o

A piacfelügyeleti ellenőrzések eredményessége attól függ, hogy a tagállamok
hogyan hozták létre és hogyan hajtják végre azokat.

o

Noha a gépkocsi-optimalizálás lehetőségei szűkültek, és a Bizottság közelmúltbeli
szabályozásának köszönhetően jobban figyelemmel lehet kísérni a laboratóriumi,
illetve a közúti CO2-kibocsátás adatai közötti eltérést, a gyártók mégis rugalmas új
lehetőségeket találhatnak arra, hogy a WLTP laboratóriumi vizsgálatok során
csökkentsék a CO2-kibocsátást.

o

Fennáll annak a kockázata, hogy a gyártók az RDE-vizsgálathoz optimalizálják
járműveiket, ám a vizsgálat keretein kívül a NOx-kibocsátások továbbra is magasak
maradnak. Ez a kockázat kiküszöbölhető azzal, ha a gépkocsikat forgalomban, az
RDE paraméterein túlmenően is tesztelik.

6
o

Azzal az újonnan bevezetett lehetőséggel, hogy független harmadik felek
végezzenek tesztelést, a WLTP és az RDE kibocsátási tesztjeinek magas költségei
miatt valószínűleg kevesen fognak élni.
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Bevezetés
Légszennyezés és üvegházhatású gázok

01 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a légszennyezés az egészséget

érintő legnagyobb környezeti kockázat Európában 1. Az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA) becslése szerint a légszennyezés miatt naponta több mint 1000 korai
haláleset következik be. Az Unióban a légszennyezés egyik jelentős okozója a közúti
közlekedés. 2015-ben ez volt felelős a légköri nitrogén-oxidok (NOx) 39%-áért, illetve a
részecskekibocsátás (PM10 és PM2.5) 11%-áért 2. Az Európai Számvevőszék közelmúltbeli
következtetése szerint a levegő minőségét eredményesebben kell kezelni az Unióban 3.

1. kép. Gépkocsik egy brüsszeli utcában

Forrás: Európai Parlament.

1

WHO, “Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease”
(„Környezeti légszennyezés: A kitettség és betegségteher globális értékelése”), 2016, 15. o.

2

EEA, “Air quality in Europe — 2018 report” (A levegőminőség Európában), 2018, 8., 24. és
64. o.

3

A Számvevőszék 23/2018. sz. különjelentése: „Légszennyezés: egészségünk védelme még
mindig nem elégséges”.
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02 Az üvegházhatású gázok melegítik a légkört és hozzájárulnak az

éghajlatváltozáshoz. A legnagyobb mennyiségben kibocsátott üvegházhatású gáz a
szén-dioxid (CO2), ezt teszi ki a teljes mennyiség 80%-át 4.. Az EEA szerint a közúti
közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátása 1990 és 2016 között 22%kal nőtt, és 2016-ban ez a kibocsátásfajta az Unió összes üvegházhatásúgáz-kibocsátása
20%-ának felelt meg5.

A gépjárművek kibocsátásának mérése az Unióban

03 Mielőtt egy új járműmodellt forgalomba lehetne hozni az Unióban, a gyártónak a

„típusjóváhagyási” eljárásnak kell azt alávetnie 6. Ez az eljárás tanúsítja, hogy a jármű
prototípusa megfelel valamennyi uniós biztonsági, környezetvédelmi és
gyártásmegfelelőségi előírásnak. A gyártók általában külön szerzik be a
tanúsítványokat az egyes alkatrészekre és rendszerekre, mielőtt a jármű egészére
kérnének típusjóváhagyást. Kibocsátásvizsgálatot más típusjóváhagyó hatóság is
végezhet, mint az, amelyik a jármű egészére ad típusjóváhagyást.

04 A típusjóváhagyó hatóságok az új járműmodellek típusjóváhagyásáért felelős

nemzeti hatóságok. Ezek a hatóságok akkreditálják a műszaki szolgálatokat, vagyis a
járműveket ténylegesen vizsgáló szerveket. A vizsgálatokat a műszaki szolgálatok
végezhetik akár saját telephelyükön (ha van ilyen), akár az autógyártó telephelyén. Ez a
nemzeti hatóságok által végzett típusjóváhagyási eljárás az Unió teljes területén
érvényes.

05 A piacfelügyeleti hatóságok olyan nemzeti szervek, amelyek ellenőrzik, hogy az

országuk piacán forgalomban lévő termékek megfelelnek-e az uniós szabványoknak.
Minden rendelkezésükre álló információt – így saját termékvizsgálataik eredményeit is
– fel kell használniuk az egészséget, a biztonságot vagy a környezetet veszélyeztető

4

Európai Számvevőszék, Állapotfelmérés: az energiaügyekkel és éghajlatváltozással
kapcsolatos uniós fellépés, 2017, 10. o.

5

EEA, Közlekedési és környezeti jelentéstételi mechanizmus (TERM02) és Progress of EU
transport sector towards its environment and climate objectives (Az uniós közlekedési
ágazat előrehaladása a környezeti és az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzések felé),
2018. november.

6

Egy új autómodellnek több mint 70 műszaki, biztonsági és környezetvédelmi
követelménynek kell megfelelnie (lásd: az (EU) 2018/858 európai parlamenti és tanácsi
rendelet (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.) II. melléklete).
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termékek azonosításához. A piacfelügyeleti hatóságok szankciókat szabhatnak ki, és
végső soron akár meg is tilthatják egy adott termék értékesítését országukban.

06 A személygépkocsik esetében az Unió a következő légszennyező anyagokra nézve

határoz meg jogszabályban kibocsátási határértékeket (Euro-határértékek): szénmonoxid (CO), összes szénhidrogén (THC), nem metán szénhidrogének (NMHC) és
nitrogén-oxidok (NOX). Szabályozza az Unió a levegőben lebegő részecskék
előfordulását is, amennyiben méri a részecskék tömegét (PM) és a részecskék számát
(PN). A típusjóváhagyási eljárás során történő vizsgálat biztosítja, hogy az új
járműmodellek kibocsátása ne haladja meg ezeket a jogszabályban előírt
határértékeket. Az 1. ábra a dízel- és benzinmotoros gépkocsik előírt NOxhatárértékének alakulását mutatja 1992-től kezdve.

1. ábra. Az NOx-kibocsátásra vonatkozó Euro-normák, és az időpontok,
amikor az újonnan regisztrált gépkocsikra nézve kötelezővé váltak
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Forrás: Európai Számvevőszék, az uniós jogszabályok alapján.

07 Nitrogén-oxidok (NOx) akkor keletkeznek, amikor a motorban levegő jelenlétében
tüzelőanyag ég el. A NOx az egészségre nem káros nitrogén-oxid (NO) és a számos
környezeti és egészségügyi problémát okozó nitrogén-dioxid (NO2) keveréke. A
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dízelmotor NOx-kibocsátásában jóval magasabb a káros NO2 aránya, mint egy
egyenértékű benzinmotoréban 7.

08 Az évek során a gyártók javulást értek el az üzemanyagégés területén, és a

kipufogógáz utókezelésére szolgáló újabb technológiákat dolgoztak ki a kibocsátási
előírásoknak való megfelelés érdekében. Ilyen technológia többek között a
dízelmotorok részecskeszűrői 8 és a szelektív katalitikus redukciók, amelyek karbamid
útján csökkentik az NOx-kibocsátást.

09 A dízelüzemanyagban literenként több energia rejlik, mint a benzinben. A

dízelmotor a fogyasztás szempontjából is hatékonyabb, mint a benzinmotor. Ez a két
előny számos európai országot arra ösztönzött, hogy támogassa a dízelmotorok
használatát 9. Míg a légszennyező anyagok mennyisége megfelelő utókezelő
technológia alkalmazásával jelentős mértékben csökkenthető, addig a CO2-kibocsátás
egyenesen arányos a dízel-, illetve benzinfogyasztással.

10 Az Unió 2009-ben az új személygépkocsikra nézve kötelező CO2-kibocsátási

előírásokat vezetett be 10. Ezek az előírások nem az egyes modellekre érvényesek,
hanem egy-egy járműgyártó valamennyi modelljére: ez az ún. átlagos flottaszintű
kibocsátás. A CO2-ra vonatkozó átlagos flottaszintű kibocsátás első, az Unióban
értékesített új autókra kitűzött célértéke 130 g/km volt 2015-re, a második célérték
pedig 95 g/km a 2020–2021-es időszakra nézve 11. Az egyes járműgyártók célértékét a
7

EEA, “Explaining road transport emissions” (A közúti közlekedésből származó kibocsátások:
magyarázat), 2016, 11. o.

8

A dízelrészecske-szűrőt (DPF) először egyes Euro 5 besorolású modellekbe építették be,
majd az Euro 6 besorolású dízelmotoros járművek számára kötelezővé is tették. Az ilyen
szűrő körülbelül 98%-kal csökkenti a teljes részecsketömeget (Z. Gerald Liu, Devin R. Berg és
James J. Schauer, „Detailed Effects of a Diesel Particulate Filter on the Reduction of
Chemical Species Emissions’, (Hogyan csökkenti a dízel részecskeszűrő a kémiai anyagok
kibocsátását: részletes leírás), 2008, 8. o.).

9

EEA, “Explaining road transport emissions” (A közúti közlekedésből származó kibocsátások:
magyarázat), 2016, 50. o.

10

Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 443/2009/EK rendelete a könnyű
haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált
megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények
meghatározásáról (HL L 140., 2009.6.5., 1. o.).

11

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. március 11-i 333/2014/EU rendelete a
443/2009/EK rendeletnek az új személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi CO2-kibocsátás-

11
modellsorában szereplő gépkocsik átlagos tömegének megfelelően szabják meg. A
2. ábra kilenc fő gyártócsoport 2017-es átlagos flottaszintű kibocsátást mutatja.

2. ábra. 2017-es átlagos flottaszintű kibocsátás gyártócsoportonként
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Forrás: International Council on Clean Transportation (a Tiszta Közlekedés Nemzetközi Tanácsa, ICCT),
„CO2 emissions from new passenger cars in the EU: Car manufacturers’ performance in 2017” (Az új
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátása az Európai Unióban: az autógyártók teljesítménye 2017-ben),
2018.7.11., 3. o.

11 A 3. ábra a laboratóriumban típusjóváhagyáskor, illetve közúton mért CO2-

kibocsátások közötti különbséget mutatja. Az ICCT becslése szerint noha a
típusjóváhagyás szerinti CO2-értékeket 2001 és 2016 között csaknem 31%-kal sikerült
csökkenteni, a valóságban a közúti kibocsátások csupán 9% -kal csökkentek.

csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása tekintetében történő
módosításáról (HL L 103., 2014.4.5., 15. o.).

12

3. ábra. Az új európai személygépkocsik átlagos közúti CO2-kibocsátása a
típusjóváhagyási adatokkal összevetve
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Forrás: ICCT, From laboratory to road: a 2017 update of official and real world fuel consumption and CO2
values for passenger cars in Europe (A laboratóriumtól a közútig: a személygépkocsik hivatalos és valós
üzemanyag-fogyasztási és CO2-értékei Európában, 2017-es frissítés”), 51. o 12.

12 A Parlament és a Tanács jelenleg dolgozik olyan jogszabályok elfogadásán,

amelyek a 2020 utáni időszakra nézve szabályozzák a személygépkocsik és a
kisteherautók szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó célokat. A Bizottság javaslata szerint
2021 és 2030 között 30%-kal csökkenne a könnyűgépjárművek (személygépkocsik és
könnyű haszongépjárművek/kisteherautók) átlagos uniós flottaszintű CO2kibocsátása 13. A Parlament ezzel szemben 40%-os csökkentést szavazott meg 14. A
2025-re és 2030-ra javasolt új uniós flottaszintű célkitűzéseket olyan százalékos
csökkentésként határozzák meg, amely a laboratóriumi kibocsátás-vizsgálat

12

A Spritmonitor.de becslései és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség típusjóváhagyási
adatai (EEA, 2016) alapján.

13

Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans (Javaslat 2020 utáni szén-dioxid
kibocsátási célértékekre személygépkocsik és tehergépjárművek tekintetében), COM(2017)
676 final.

14

Az Európai Parlament által elfogadott szöveg, 2017/0293(COD).

13
eredményein alapuló, 2021-es uniós flottaszintű kibocsátási célértékre nézve
reprezentatív kiindulási pontot veszi alapul.

A dízelbotrány

13 A Volkswagen széles körben „dieselgate” néven ismertté vált kibocsátási

botránya 2015 szeptemberében pattant ki, amikor az Egyesült Államok
Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) hivatalosan az egyesült államokbeli kibocsátási
előírások megsértésével vádolta meg a Volkswagent 15. A Volkswagen ezt követően
beismerte, hogy világszerte 11 millió dízelüzemű járműbe telepített ún. „kiiktató
eszközt” 16. Ez az eszköz képes volt annak felismerésére, hogy a járművet éppen
laboratóriumban vizsgálják-e, és ilyenkor a NOx-kibocsátási szabványoknak való
megfelelés érdekében aktiválta a kibocsátáscsökkentő rendszert. Laboratóriumi
környezeten kívül azonban a készülék kikapcsolta a kibocsátáscsökkentő rendszert, és
ilyenkor a jármű kibocsátása jóval meghaladta az Egyesült Államokban előírt NOxhatárértéket.

14 Már e fejlemény előtt is széles körben ismert volt, hogy egyes járművek NOx-

kibocsátása közúton nagyobb volt, mint laboratóriumi körülmények között (lásd:
4. ábra). A botrány kapcsán kiderült, hogy e különbség egyik oka a kiiktató eszközök
használata 17.

15

Az EPA honlapja, „Learn About Volkswagen Violations” (Tudnivalók a Volkswagen
szabálysértéséről).

16

A Volkswagen nyilatkozata, 2015.9.22..

17

Transport & Environment, Dieselgate: Who? What? How? (Dízelbotrány: Ki? Mit? Hogyan?),
2016, 7. o.

14

4. ábra. Az európai dízel személygépkocsiktól származó közúti NOxkibocsátások (g/km) és a szabályozott kibocsátási határértékek alakulása

Euro 3
(2000)

Euro 4
(2005)

Euro 5
(2009)

Euro 6 (RDE-vizsgálat előtt)
(2014)

Euro kibocsátási határértékek

Közúton mért értékek (Carslaw et al., 2011; Franco et al., 2014)

Forrás: ICCT, Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars in
the EU, 2015–2030 (A dízelmotoros személygépkocsiktól származó valós NOx-kibocsátásra vonatkozó
jobb szabályozás hatása az Unióban, 2015–2030), 1. o.

15 Amint az 5. ábrán látható, a legtöbb dízelmotoros gépjármű esetében jelentős

különbségek mutatkoznak a típusjóváhagyott, illetve a közúti kibocsátások között. A
dízelmotoros modellekre vonatkozó, 2015–2016-os laboratóriumi és közúti
vizsgálatokon alapuló adataink német kormányforrásból származnak. A diagram az
egyes vizsgált modellek esetében megállapított legmagasabb és legalacsonyabb NOxkibocsátási értéket tünteti fel, de nem mutatja az eredmények teljes skáláját.

15

5. ábra. A német közlekedési minisztérium által kiválasztott
dízelmotoros modellek laboratóriumi és közúti kibocsátásainak
vizsgálata során regisztrált legmagasabb és legalacsonyabb NOxkibocsátási adatok
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Forrás: Európai Számvevőszék, az ICCT által egységesített német kormányadatok alapján 18. Az egyes
számadatok és vonalak csak közelítő, illetve szemléltető jellegűek.

Tájékoztatónk célja és a benne alkalmazott megközelítés

16 Tájékoztatónk leírja az Európai Unió, illetve a tagállamok e téren tett

intézkedéseit, valamint azt, hogy 2015 szeptemberét követően milyen módosításokat
hajtottak végre a gépjárművek kibocsátását mérő rendszerben. Kiadványunknak nem
célja annak értékelése, hogy a megtett, illetve javasolt intézkedések a probléma
megoldásához vezettek-e. Figyelmünk középpontjában a dízelmotoros gépjárművek
NOx-kibocsátásainak mérése állt, de figyelemmel voltunk a CO2-kibocsátás mérésére is.

18

Az eredeti vizsgálati eredményeket a német szövetségi közlekedési, építési és
városfejlesztési minisztérium (BMVI) tette közzé elektronikus formában. Az ICCT egy rövid
elemzést közölt az eredményekről.

16

17 E dokumentum célja a nyilvánosság tájékoztatása a dízelbotrányra adott uniós
válaszlépésekről. Mivel a jogalkotási változtatások a közeljövőben még nem fognak
mérhető hatást gyakorolni, ezért nem ellenőrzést, hanem áttekintést végeztünk.

18 A tájékoztatónkban bemutatott információk forrásai a következők voltak:
o

külső jelentések, tanulmányok, dokumentumok és cikkek áttekintése;

o

a 2015 és 2018 között javasolt és elfogadott uniós jogszabályok áttekintése;

o

interjúk az illetékes bizottsági főigazgatóságokkal (DG GROW, DG CLIMA és
DG JUST), valamint az olaszországi Közös Kutatóközpont felkeresése;

o

konzultációk olyan érdekeltekkel, mint például a Tiszta Közlekedés Nemzetközi
Tanácsa; Transport & Environment; Európai Gépjárműgyártók Szövetsége;

o

a környezetvédelmi szervezetek, a típusjóváhagyó hatóságok, a műszaki
szolgálatok és a kutatómérnökök képviselőiből álló szakértői testület ülése;

o

tájékozódó látogatás két tagállamban, ahol találkoztunk típusjóváhagyó
hatóságok, egy kutatóintézet és két környezetvédelmi ügynökség képviselőivel;

o

felmérés a tagállamok valamennyi típusjóváhagyó hatóságának körében (15
válasz érkezett).

19 E folyamat során mindvégig vitákat folytattunk erről a dokumentumról a

Bizottsággal, és megfogalmazásakor figyelembe vettük visszajelzéseit.
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Az Európai Unió válaszlépései a
dízelbotrányra
A reakciók összefoglalása
Az Unió intézményi válaszlépései

20 Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja (JRC) már néhány évvel a

dízelbotrány kitörése előtt, 2011-ben jelezte, hogy jelentős eltérés mutatkozik a
laboratóriumi körülmények között, illetve a közúton megfigyelt NOx-kibocsátási
értékek között 19. A Bizottság illetékes részlegei így már ekkor vizsgálni kezdték e
probléma megoldásának módjait.

21 2015. december 17-én az Európai Parlament vizsgálóbizottságot állított fel az

autóipari ágazatban végzett kibocsátásmérések (EMIS) tekintetében alkalmazott uniós
jog állítólagos megsértésének és az annak alkalmazása során állítólagosan elkövetett
hivatali visszásságoknak vizsgálatára. Az Európai Parlament 2017. április 4-én fogadta
el a vizsgálóbizottság zárójelentését és ajánlásait 20.

22 A dízelbotrány következményeként a jogalkotási folyamat felgyorsult, és számos
új jogszabály elfogadására került sor (lásd: I. melléklet). E jogszabályok egy része csak
2020 szeptemberében fog hatályba lépni. A Bizottságnak jelentős számú végrehajtási
rendeletet is el kell fogadnia.

23 A Bizottság 2018. október 17-én utókövetési jelentést nyújtott be az Európai

Parlament ENVI-bizottságának 21. Az 1. táblázat felsorolja a gépjárművek kibocsátását
mérő uniós rendszerben az Európai Parlament által megállapított főbb hiányosságokat,
illetve a Bizottság tervezett válaszintézkedéseit, és jelzi, hogy tájékoztatónkban hol
foglalkozunk ezekkel részletesebben.

19

Bizottság (JRC), „Analyzing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable mission
Measurement Systems (PEMS)” „Könnyűgépjárművek közúti kibocsátásának hordozható
kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) történő elemzése”), 2011.

20

Jelentés a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés vizsgálatáról.

21

A Bizottság válaszai az EP ajánlásaira.
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1. táblázat. Az Európai Parlament EMIS-vizsgálatában feltárt főbb
hiányosságok, a Bizottság válaszaival együtt
Hol tárgyalja ez
a tájékoztató
(bekezdés)

A hiányosságok leírása

A Bizottság válaszintézkedései

Az új európai menetciklus (NEDC)
laboratóriumi vizsgálata nem tükrözi
a jelenlegi vezetési körülményeket, és
olyan rugalmasságot tesz lehetővé,
amely növeli a laboratóriumi adatok
és a közúti CO2-kibocsátások közötti
eltérést.

Új laboratóriumi vizsgálat
bevezetése: a könnyűgépjárművekre
vonatkozó, világszinten harmonizált
vizsgálati eljárás (WLTP)

30–35.

A tényleges NOx-kibocsátás
jelentősen meghaladja az előírt
határértékeket

A valós vezetési feltételek melletti
kibocsátásvizsgálat (RDE) bevezetése

36–39.

A legtöbb autógyártó használ kiiktató
eszközt; a típusjóváhagyó hatóságok
nem keresik ezeket célzott
vizsgálattal

Módszertan kidolgozása a kiiktató
eszközök felderítésére, többek között
az RDE-vizsgálatot végző gépkocsik
módosításával és meglepetésvizsgálatokkal

40–41.

Nincs előírva a gyártóknak, hogy
nyilvánosságra hozzák kibocsátási
stratégiáikat

Kötelezően elő kell írni a gyártóknak,
hogy hozzák nyilvánosságra
valamennyi alapvető és kiegészítő
kibocsátási stratégiájukat

41.

A típusjóváhagyás után nem
ellenőrzik a járműveket

A használatban lévő járművekre
vonatkozó megfelelőségi ellenőrzések
újraszabályozása; 2020-tól
piacfelügyeleti tevékenységek
bevezetése

46–52.

A járművek típusjóváhagyására nem
vonatkozik konkrét uniós felügyelet,
és a jogszabályoknak nem szereznek
eléggé érvényt

A Bizottságnak lehetősége lesz arra,
hogy felfüggesszen és visszavonjon
típusjóváhagyásokat, és szankciókat
szabjon ki a gyártókra; fórumot
vezetnek be a követendő példák
megismertetésére és a végrehajtás
tagállamokban történő
harmonizálására

53–55.

A járműellenőrzések adatai nem
eléggé átláthatóak

A gyártók kötelesek közzétenni a
harmadik fél által végzendő
vizsgálatokhoz szükséges adatokat

56–58.

Nincs elég információ arról, hogy a
tagállamok hogyan kezelték a kiiktató
eszközöket tartalmazó járműveket

A Bizottság központi visszahívási
információs platformot indított

63–64.
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Nincsen egységes uniós jogi keret a
fogyasztók kártalanítására

Bizottsági javaslat a kollektív
fogyasztói jogorvoslatra

70–72.

Forrás: Európai Parlament (EMIS-jelentés és -ajánlások), illetve a Bizottság erre adott válasza.

24 2015 novemberében az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) vizsgálatot indított az

Európai Beruházási Bank (EBB) által a Volkswagennek nyújtott 400 millió eurós
kölcsönre vonatkozóan. Míg a kölcsönt a személygépkocsik és haszongépjárművek
környezetbarátabb és üzemanyag-hatékonyabb motoralkatrészeinek fejlesztésére
szánták, egyes felmerült állítások szerint az EBB-projekt körébe kiiktató eszközök
kifejlesztése is beletartozott. Az OLAF 2017 júliusában fejezte be vizsgálatát, és
bizonyos lépések megtételét javasolta az EBB-nek. Az EBB kijelentette, hogy jelenleg
hajtja végre az ajánlásokkal összhangban lévő intézkedéseket. 2018-ban a Bizottság
hivatalosan mélyreható vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy a BMW, a
Daimler és a VW-csoport megállapodtak-e abban, hogy nem versenyeznek egymással a
benzin- és dízelmotoros gépjárművek kibocsátásának csökkentésére szolgáló
rendszerek fejlesztésében és bevezetésében 22.

A tagállamok reagálása a botrányra

25 Egyes tagállamokban23 a típusjóváhagyó hatóságok úgy reagáltak a Volkswagen

kibocsátási botrányára, hogy újravizsgálták a dízelmotoros személygépkocsikat,
elsősorban azokat, amelyekre típusjóváhagyási tanúsítványokat adtak ki. E vizsgálatok
tanúsága szerint szinte valamennyi Euro 5 és Euro 6 besorolású dízelüzemű könnyű
haszongépjármű kipufogógáz-kibocsátása jelentősen meghaladta a vonatkozó NOxhatárértékeket, néha több mint tízszeresen is24.

22

Európai Bizottság, sajtóközlemény: „Antitrust: Commission opens formal investigation into
possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean emission
technology”(Trösztellenes politika: A Bizottság hivatalos vizsgálatot indít a tiszta kibocsátási
technológiával kapcsolatos, a BMW, a Daimler és a VW-csoport közötti esetleges
összejátszásra nézve).

23

Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia, Finnország,
Svédország, Egyesült Királyság.

24

Az ICCT brit, holland, francia és német kormányzati jelentések eredményeit használta fel,
Road tested: Comparative overview of real world versus type-approval NOx and CO2
emissions from diesel cars in Europe(Közúti vizsgálat: Dízelmotoros gépjárművek valós,
illetve a típusjóváhagyás során tapasztalt NOx és CO2-kibocsátásai Európában,
összehasonlító áttekintés), 2017, 7. o.

20

26 Ezek és a típusjóváhagyó hatóságok által végzett további vizsgálatok, valamint a

nyilvánosság és a Bizottság fokozódó nyomása azt eredményezte, hogy szinte minden
autógyártó széles körben visszahívta dízelüzemű gépjárműveit.

27 Az Egyesült Államokban a Volkswagen-csoport kénytelen volt egyezségek céljára
9,7 milliárd dollárt elkülöníteni (lásd: 1. háttérmagyarázat).

1. háttérmagyarázat
A dízelbotránnyal kapcsolatos jogérvényesítési intézkedések az
Egyesült Államokban
Az Egyesült Államokban a VW-csoport peren kívül három eljárásban állapodott meg
a következőkről: a) a legtöbb dízelmotoros gépkocsiját vagy kivonja a piacról, vagy
utólagosan átalakítja azokat; b) 2925 milliárd dollár összeget fizet egy nemzeti NOxkibocsátáscsökkentési vagyonkezelői alapnak; c) 2 milliárd dollár összeget fordít
elektromos járművek töltőállomás-infrastruktúrájába és promóciójába; d)
1,45 milliárd dollár összegben polgári jogi szankciót fizet 25.
Ezen túlmenően, az Egyesült Államok Igazságügyminisztériumával folytatott
büntetőeljárásban a VW-csoport bűnösnek vallotta magát a következő
bűncselekményekben: összeesküvés, az igazságszolgáltatás akadályozása, valamint
áruk hamis nyilatkozattal történő beléptetése 26. Az eljárás eredményeképpen a VWcsoportnak 2,8 milliárd dollár összegű büntetőbírságot kellett fizetnie.

28 Az Európai Unióban a Bizottság a következők ellen indított kötelezettségszegési
eljárást:
a)

Csehország, Görögország és Litvánia, a gyártókra vonatkozó szankciórendszer
hiánya miatt;

25

A VW-csoportba a VW, az Audi és a Porsche márkák tartoznak. A peren kívüli eljárásokban a
VW-csoport a következő felekkel állapodott meg: az EPA, a Kaliforniai Levegőfelügyeleti
Hatóság (CARB) és az USA Vámügyi és Határvédelmi Ügynöksége. Lásd: az EPA „Volkswagen
Clean Air Act Civil Settlement” nevű honlapja és az USA Vámügyi és Határvédelmi
Ügynökségének „CBP Joins DOJ, FBI, and EPA in Announcing a Settlement Against
Volkswagen as a Result of Their Scheme to Cheat U.S. Emissions Test” (Az USA Vámügyi és
Határvédelmi Ügynöksége, az Igazságügyminisztérium és az FBI közös közleménye a
Volkswagennel szembeni vita rendezéséről az egyesült államokbeli kibocsátási teszteket
megtévesztő rendszer kapcsán) című weboldala.

26

Az Egyesült Államok Igazságügyminisztériumának weboldala.
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b)

Spanyolország, Németország, Luxemburg és az Egyesült Királyság, mivel nem
szabtak ki szankciókat a VW-re a kiiktató eszköz jogellenes szoftverének
használatáért;

c)

Olaszország, mivel nem foglalkozott a Fiat Chrysler csoport kibocsátáscsökkentési
stratégiáiban felvetett aggályokkal 27

29 A tagállamok nem szabtak ki szankciókat a gyártókra a típusjóváhagyási

szabályozás megsértése miatt. A kereskedelmi vagy fogyasztói jog megsértése miatt
eddig legalább három tagállam szabott ki bírságot. Németországban a VW
beleegyezett abba, hogy 1 milliárd eurót fizet Alsó-Szászország szövetségi államnak,
míg az Audi hasonlóképpen 800 millió eurót a bajor államnak tisztességtelen gazdasági
előnyök megszerzése és a megfelelő felügyeleti intézkedések megtételének
elmulasztása miatt. Hollandiában a Fogyasztói és Piaci Hatóság (ACM) 450 000 eurós
bírságot szabott ki a Volkswagenre, amelynél nagyobb összeget a holland
joggyakorlatban még soha nem szabtak ki tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra 28.
Olaszországban a trösztellenes hatóság 5 millió eurós bírságot szabott ki a Volkswagencsoportra 29. Spanyolországban közigazgatási és büntetőeljárások vannak folyamatban
a SEAT ellen.

27

Az Európai Bizottság sajtóközleményei „Car emissions: Commission opens infringement
procedures against 7 Member States for breach of EU rules" (Gépjárművek kibocsátásai: a
Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít hét tagállam ellen az uniós szabályok
megsértése miatt) és Car emissions: Commission opens infringement procedure against
Italy for breach of EU rules on car type-approval” (Gépjárművek kibocsátásai: a Bizottság
kötelezettségszegési eljárást indít Olaszország ellen a típusjóváhagyással kapcsolatos uniós
szabályok megsértése miatt).

28

Az Autoriteit Consument & Markt weboldala: „ACM beboet Volkswagen voor misleiding bij
dieselaffaire”.

29

“PS10211 - Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per manipolazione
del sistema di controllo delle emissioni inquinanti”.
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A járművek új kibocsátás-ellenőrzési rendszere
Az új vizsgálati ciklusok
Új laboratóriumi vizsgálati ciklus

30 2007-ben a Bizottság és Japán szponzorálta az ENSZ egyik technikai

munkacsoportját, hogy dolgozzon ki új laboratóriumi vizsgálati ciklust a járművek
kibocsátásának mérésére, a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált
vizsgálati eljárást (WLTP). A 2017. június 1-jén elfogadott eljárás célja az elavult új
európai menetciklust (NEDC) felváltása 30.

31 A WLTP az Európai Unióban 2017 szeptemberétől kötelező az újonnan bevezetett

autómodellek, illetve 2018 szeptemberétől valamennyi új regisztráció esetében.
A WLTP az NEDC által már szabályozott valamennyi légszennyező anyagot és az
üvegházhatásúgáz-kibocsátást méri. A 6. ábra mutatja az NEDC, illetve a WLTP
vizsgálati ciklusok közötti fő különbségeket. A cél az volt, hogy a WLTP ciklus jobban
tükrözze a közúti vezetési körülményeket.

30

A Bizottság 2017. június 7-i (EU) 2017/1151 rendelete (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).
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6. ábra. Az NEDC, ill. WLTP vizsgálati ciklus közötti fő különbségek

NEDC

WLTP
Vizsgálati ciklus

Egységes vizsgálati ciklus

Dinamikus ciklus, jobban
tükrözi a valós vezetési
körülményeket

A ciklus időtartama
20 perc

30 perc

Ciklustávolság
11 kilométer

2 szakasz, 66% városi, 34% nem
városi körülmények között

23,25 kilométer

Vezetési szakaszok

4 dinamikusabb szakasz, 52%
városi, 48% nem városi
körülmények között

Átlagsebesség
34 km/h

46,5 km/h

Legnagyobb sebesség
120 km/h

Hatás a CO2-ra és az
üzemanyagra
Az NEDC nem vizsgálja a
teljesítményt

131 km/h

A nem kötelező
berendezések
hatása

További (gépjárművenként
eltérő) tényezőket is
figyelembe vesz

Forrás: Európai Számvevőszék, az ACEA alapján.

32 A WLTP egyik fő célja, hogy ipari szabványként szolgáljon a CO2-kibocsátás és az

üzemanyag-fogyasztás terén. Az új vizsgálati ciklusnak célja az is, hogy megszüntessen
a korábbi vizsgálati rendszerben meglévő bizonyos rugalmasságokat. A 7. ábra
bemutat néhány olyan ismert rugalmasságot, amellyel egyes gyártók az NEDC vizsgálati
ciklusban visszaéltek:
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7.ábra. Néhány ismert rugalmasság, amellyel egyes gyártók az NEDC
vizsgálati ciklusban visszaéltek
A jármű
vizsgálati
tömege

A fékek
beállítása

Bejáratási idő

A kerék és a
gumiabroncs
specifikációja

Kikapcsolás, pl.
a generátoré

Gumiabroncsnyomás és
futótestmintázatmélység

Üzemi
hőmérséklet

Sebességváltási
profil
Forrás: Európai Számvevőszék, az EEA, „Explaining road transport emissions” (A közúti közlekedésből
származó kibocsátások: magyarázat) c. kiadványa, 32–37. o. alapján.

33 Egy a Bizottság számára készített 2016. évi jelentés adatai szerint a CO2-

kibocsátásra nézve a típusjóváhagyás során, illetve a közúton regisztrált adatok közötti
eltérés bizonyos esetekben a 50%-ot is felülmúlhatja 31. A Közös Kutatóközpont egy
2018. évi jelentésének 32 következtetése szerint az új WLTP vizsgálati ciklus jelentősen

31

Európai Bizottság (Tudományos tanácsadó mechanizmus), “Closing the gap between light
duty vehicle real world CO2 emissions and laboratory testing” (A könnyű
haszongépjárművek valós, illetve laboratóriumi körülmények közötti CO2-kibocsátása
közötti eltérés csökkentése), 2016, 27. o.

32

J. Pavlovic, B. Ciuffo, G. Fontaras, V. Valverde, A. Marotta; “How much difference in typeapproval CO2 emissions from passenger cars in Europe can be expected from changing to
the new test procedure (NEDC vs. WLTP)?” (Milyen eltérés várható az európai
személygépkocsik típusjóváhagyás során tapasztalt CO2-kibocsátásában az új vizsgálati
eljárásra való átállás esetén? Az NEDC és a WLTP összevetése); Európai Bizottság – Közös
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csökkenteni fogja ezt az eltérést, ám annak alakulását mégis folyamatosan figyelemmel
kell kísérni, és ösztönözni kell az olyan technológiák kifejlesztését, amelyek vezetési
körülmények között csökkentik a CO2-kibocsátást. Az (EU) 2018/1832 rendelet 1. cikke
előírja, hogy az új járműmodellekbe üzemanyag-fogyasztást ellenőrző berendezéseket
kell telepíteni.

34 Az alkalmazott tudományos kutatás hollandiai szervezete (Nederlandse

Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, TNO) egy 2016. évi
jelentésében 33 megállapította, hogy a típusjóváhagyás során tapasztalt CO2-kibocsátási
értékek átlagosan 20 g/km-rel alacsonyabbak, mint a független vizsgálatok során
kapott értékek. A TNO rámutatott, hogy ezeket az eltéréseket nem vizsgálták teljes
mértékben a WLTP vizsgálati ciklusának kidolgozása során. A jelentés feltevése szerint
a WLTP vizsgálati ciklusa 7 g/km-re csökkentheti ezt az eltérést, ám e körül továbbra is
fennáll némi bizonytalanság. A jelentés rámutat arra is, hogy az olyan gyártó, amely jó
úton van afelé, hogy elérje a flottákra vonatkozó 2021-es CO2-célértéket, későbbre
halaszthatja a WLTP rugalmas lehetőségeinek kiaknázását annak érdekében, hogy
„tartalékot képezzen” a jövőbeli CO2-csökkentésekre.

35 2018 júliusában Bieńkowska és Arias Cañete biztosok levélben tájékoztatták az

Európai Parlamentet és a Tanácsot a Bizottság azon megállapításairól, hogy a WLTP
típusjóváhagyási CO2-kibocsátási értékei eltúlzottak lehetnek, azzal a céllal, hogy
nagyobb tartalék álljon rendelkezésre a jövőbeli, 2021 utáni CO2-csökkentésekre (lásd:
12. bekezdés). A 2017 szeptembere óta típusjóváhagyott 114 jármű vizsgálati
eredménye átlagosan 4,5%-os növekedést mutat a mért és a bejelentett WLTP-értékek
között; a legnagyobb eltérés 15%-os. A levél három intézkedést vázolt fel a probléma
megoldására 34. Ezek ma már megvalósítás alatt állnak.
Valós vezetési feltételek melletti kibocsátásvizsgálat (RDE)

36 Az új európai menetciklust (NEDC) 1990 óta alkalmazzák személygépkocsik és

könnyű haszongépjárművek kipufogógáz- – többek között NOx – -kibocsátásának
tanúsítására. Szigorúan meghatározott feltételek mellett, görgős fékpad segítségével
Kutatóközpont, 2018, 5. rész – Conclusions and policy implementations (Következtetések és
szakpolitikai végrehajtás).
33

TNO, “NEDC – WLTP comparative testing” (NEDC – WLTP: összehasonlító vizsgálat), 2016,
26. o.

34

A 2020 utáni új célértékek kiszámításakor a WLTP mért értékeinek felhasználásával kell
meghatározni a kiindulási pontot; egyértelművé kell tenni a WLTP vizsgálati körülményeit;
biztosítani kell, hogy a WLTP végrehajtása megbízható módon menjen végbe.
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végrehajtott laboratóriumi vizsgálatról van szó, amelynek az olyan környezeti
paraméterei is pontosan meg vannak határozva, mint a hőmérséklet és a páratartalom
(lásd: 2. kép). 2011-ben a Bizottság munkacsoportot állított fel egy új, elsősorban az
NOx-kibocsátást mérő vizsgálati ciklus kidolgozására. 2012 októberében a
munkacsoport úgy döntött, hogy közúti vizsgálat céljára hordozható kibocsátásmérő
rendszert (PEMS) dolgoz ki. Az új, valós vezetési feltételek melletti kibocsátásvizsgálat
(RDE) céljára négy szabályozási csomagot készítettek (lásd: I. melléklet).

2. kép. Gépjármű kipufogógáz-kibocsátásának laboratóriumi vizsgálata

Forrás: Európai Bizottság, az EU Science Hub weboldala.

37 Az RDE-vizsgálatot közutakon, tényleges forgalomban végzik, és az az uniós

autóvezetők által tapasztalt vezetési körülmények széles skáláját lefedi (lásd: 3. kép). A
vizsgálat három részből áll (városi, vidéki, autópálya), a közlekedő gépkocsi sebessége
szerint. Ahhoz, hogy egy jármű átmenjen az RDE-vizsgálaton, az átlagos NOxkibocsátásnak a vizsgálat egészére és annak a városi részére vonatkozóan a határérték
alatt kell maradnia. Mivel az NOx-kibocsátásra hatással vannak a vezetési stílusok, a
földrajzi magasság, a környezeti hőmérséklet, az állásidő és egyéb változók is, a
Bizottság érvényességi feltételeket szabott meg az RDE-vizsgálatra nézve (lásd:
II. melléklet).
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3. kép. RED-vizsgálat hordozható kibocsátásmérő rendszer segítségével

Forrás: Európai Bizottság, az EU Science Hub weboldala.

38 Egyes kutatók azzal érveltek, hogy az uniós jogalkotási elfogadási eljárás

gyengítette az RDE-vizsgálat bevezetésének hatását 35, mivel a dízelmotoros
gépjárművekre eredetileg javasolt 128 mg/km-es bizottsági határérték 2020.
december 31-ig végül magasabb, 168 mg/km maradhatott. Ez ellentétes az Egyesült
Államokkal, ahol a NOx-határérték 40 mg/km 36. A 2. táblázat bemutatja a WLTP és RDE
vizsgálati ciklusok végrehajtását a típusjóváhagyás esetén, valamint az alkalmazandó
NOx-határértékeket dízel-, illetve benzinmotorok esetében.

35

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J., Coosemans, T., “A review of the European
passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality” (A
személygépkocsikra vonatkozó európai előírások áttekintése – Valós kibocsátási értékek a
helyi levegőminőséggel összevetve), 2018; 9–10. o.

36

A valós körülmények között végrehajtott vezetési kibocsátás-vizsgálatok értékelésénél az
EPA ráhagyással számol, de ez így nem szerepel a rendeletben. Európai Parlament,
“Comparative study on the differences between the EU and US legislation on emissions in
the automotive sector” (A gépjárműipari ágazat kibocsátásaira vonatkozó európai uniós,
illetve egyesült államokbeli jogszabályok közötti különbségek: összehasonlító vizsgálat),
2016, 15. o.
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2. táblázat. Euro 6 normák: különbségek és végrehajtás
Euro 6b

Euro 6c

Euro 6d
(temp)

Euro 6d

Ettől az időponttól
alkalmazandó új
típusjóváhagyásokra
(modellekre)

2014/09/0
1

n.a.

2018/09/01

2020/01/01

Ettől az időponttól
alkalmazandó
minden új gépkocsira

2015/09/0
1

2018/09/01

2019/09/01

2021/01/01

NEDC

WLTP

WLTP

WLTP

Az RDE alkalmazandó
NOx-határértéke
dízelüzemű járművek
esetében

nincs
előírva
RDEvizsgálat

nincs
előírva
RDEvizsgálat

168 mg/km

114.4 mg/km 38

Az RDE alkalmazandó
NOx-határértéke
benzinüzemű
járművek esetében

nincs
előírva
RDEvizsgálat

nincs
előírva
RDEvizsgálat

126 mg/km

85,8 mg/km

Laboratóriumi
vizsgálat 37

Forrás: Európai Számvevőszék, az uniós szabályozás alapján.

39 A német ADAC autóklub szerint39 2018 novemberében 28 különböző autómárka

463 dízelüzemű gépjárműtípusa felelt meg az Euro 6d-temp normának. Ez azt jelenti,
hogy a Németországban kapható járműtípusok átmentek az RDE-vizsgálaton, és NOxkibocsátásuk nem haladta meg a 168 mg/km értéket. Ez a tény példázza az RDE
kedvező hatását, különösen ha az Euro 5 és Euro 6 besorolású dízelüzemű
gépjárműtípusokra érvényes NOx-kibocsátással vetjük össze (átlagos kibocsátás 800

37

A laboratóriumi vizsgálatok során alkalmazandó laboratóriumi NOx-kibocsátási határértékek
(NEDC vagy WLTP) mindig azonosak: 80 mg/km dízelüzemű, ill. 60 mg/km benzinüzemű
személygépkocsik esetében.

38

Ez az érték az RDE 4-re vonatkozó szabályozásban elfogadott 1,43-as megfelelési tényezőn
alapul. A megfelelési tényező alkalmazása onnan ered, hogy a PEMS eszköz pontossága
eltér a laboratóriumi berendezésekétől. Ugyanez vonatkozik a benzinmotoros járművekre
is.

39

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) weboldala.

29
mg/km, illetve 450 mg km 40). Ennek fő oka az olyan eredményesebb utókezelési
technológiák alkalmazása, mint a szelektív katalitikus redukció (SCR), amely nélkül nem
lenne lehetséges az NOx -kibocsátási határérték betartása az RDE-vizsgálat során.

40 Célja szerint az RDE-vizsgálat a szokásos vezetési körülményekre vonatkozik, más

szóval például a mínusz 7°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten történő vezetés vagy az
agresszív vezetés nem tartozik a vizsgálat körébe. A gyártók azzal is próbálkozhatnak,
hogy kibocsátási technológiáikat és stratégiáikat az RDE-vizsgálat paramétereihez
alkalmazzák, vagyis a gépkocsikat az RDE-vizsgálatra optimalizálják ahelyett, hogy
inkább a gépjárművek összes NOx-kibocsátásának csökkentésére törekednének. Egyes
civil szervezetek amellett kardoskodnak, hogy mivel az RDE-vizsgálat paraméterei túl
szűkek 41, a járművek kibocsátását e paramétereken túlmenően is vizsgálni kell annak
érdekében, hogy jobb képet kapjunk a NOx-kibocsátások szintjéről 42.

41 2016 májusa óta a gépjárműgyártóknak kibővített dokumentációs csomagot kell

benyújtaniuk a típusjóváhagyási vizsgálat során, amelyben nyilvánosságra hozzák alap(BES), illetve kiegészítő kibocsátáscsökkentési stratégiájukat (AES) 43. Ez a kiegészítő
lépés az RDE-vizsgálat bevezetésével együtt arra hivatott, hogy a gyártók számára
megnehezítse a kibocsátáscsökkentő rendszer viselkedését megváltoztató jogellenes
kiiktató eszközök használatát. Először: a típusjóváhagyó hatóságok ki fogják tudni
értékelni az AES-stratégiákat. Másodszor: a forgalomban lévő járművek különböző
körülmények között történő RDE-vizsgálata lehetővé teszi e stratégiák hatásvizsgálatát,
és adott esetben további, még be nem jelentett stratégiák meghatározását. Ha később
40

ICCT, “Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger
cars in the EU, 2015–2030” (A dízelmotoros személygépkocsiktól származó valós NOxkibocsátásra vonatkozó jobb szabályozás hatása az Unióban, 2015–2030), 2016, iv. o.

41

T&E, “Cars with engines: can they ever be clean?” (Motoros gépjárművek: lehetnek
egyáltalán tiszták?), 2018, 16. o.

42

ICCT, “Real-driving emission test procedure for exhaust gas pollutant emissions of cars and
light commercial vehicles in Europe” (A gépkocsik és könnyű haszongépjárművek
kipufogógáza szennyezőanyag-kibocsátásának valós vezetési feltételek melletti vizsgálata
Európában), 2017, 8. o.

43

A „kibocsátáscsökkentési alapstratégia” (BES) olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely
a gépjármű teljes sebesség- és terheléstartományában mindenkor kifejti hatását, ha egy
kiegészítő kibocsátáscsökkentési stratégia nem lép életbe; A „kiegészítő
kibocsátáscsökkentési stratégia” (AES) olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely
valamely konkrét cél érdekében és a környezeti és/vagy üzemállapotok valamely
együttesére válaszként lép működésbe, és kizárólag e feltételek fennállásának ideje alatt
felváltja vagy módosítja a kibocsátáscsökkentési alapstratégiát.

30
észlelnek be nem jelentett AES-t, akkor az a típusjóváhagyási eljárásban a gyártó által
vállalt kötelezettségek megszegésének tekintendő.

A forgalomban lévő járművek kötelező új kibocsátás-ellenőrzése
Továbbra is a típusjóváhagyási vizsgálatokra összpontosítanak

42 A 8. ábra (lásd: alább) a járművek kibocsátási határértékeknek való megfelelését
biztosító korábbi, illetve új uniós rendszer főbb részeit mutatja be. Mind a régebbi,
mind az új rendszer nagyban támaszkodik az új autómodellek típusjóváhagyási
ellenőrzésére. Az új rendszer keretében több ellenőrzést kell végezni a forgalomban
lévő járműveknél.
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8. ábra. A járművek kibocsátási határértékeknek való megfelelését
biztosító korábbi, illetve új uniós rendszer áttekintése

TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI KERET

RÉGI
Tervezés

Típusjóváhagyás

ÚJ

• NEDC vizsgálat
• WLTP + RDE-vizsgálat
• A típusjóváhagyó hatóság • A típusjóváhagyó hatóság
kiállítja a tanúsítványokat
kiállítja a tanúsítványokat
• A műszaki szolgálatok és a • Új minőségellenőrzési
típusjóváhagyó hatóság
munkájának áttekintése
korlátozott

•
•

Gyártás

Gyártásmegfelelőség

• A gyártó biztosítja a
• A gyártó biztosítja a
gyártásmegfelelőséget
gyártásmegfelelőséget
• A típusjóváhagyó hatóság • A típusjóváhagyó hatóság
tanúsítja

Használatban lévő
járművek
megfelelősége

eljárások a típusjóváhagyó
hatóságokra és a műszaki
szolgálatokra nézve
Típusjóváhagyó hatóságok
és piacfelügyeleti
hatóságok fóruma
A Bizottság szerepe
jelentősebbé vált minden
szakaszban

tanúsítja

• A gyártó biztosítja ezeket • A gyártó folytatja az
ellenőrzések végrehajtását
az ellenőrzéseket
és beszámol róluk
• A típusjóváhagyó hatóság
• A típusjóváhagyást kiadó
tanúsítja

típusjóváhagyó hatóságnak
el kell végeznie egyes
kötelező ellenőrzéseket

piac + használat

Piacfelügyelet

• Korlátozott, más általános • A tagállamokban a
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•
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vizsgálat
Az Európai Bizottság (Közös
Kutatóközpont) saját
vizsgálatokat végez

Forrás: Európai Számvevőszék.

43 Az Európai Parlament vizsgálatának44 megállapítása szerint a típusjóváhagyó

hatóságok és az általuk kijelölt műszaki szolgálatok csak a jogszabályban előírt
minimális ellenőrzéseket végzik el, és a felszámított díjak számukra jelentős bevételi
forrást jelentenek. A vizsgálat rámutatott, hogy az autógyártók szabadon választhatják

44

Európai Parlament, “Jelentés a gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásmérés
vizsgálatáról”, 2017.3.2., 47. o.
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meg a műszaki szolgálatokat, és hogy a legtöbb vizsgálatra saját laboratóriumukban
kerül sor. Több alkalmuk is van az új járműmodellek vizsgálatára, mielőtt a műszaki
szolgálatokat felkérnék a végső vizsgálat elvégzésére.

44 Az Európai Unión kívül is léteznek gépjármű-kibocsátással kapcsolatos -

megfelelőségi és végrehajtási rendszerek. Az ICCT adatai szerint 45 az Egyesült Államok,
Kanada és Dél-Korea is lehetővé teszik (az Unióhoz hasonlóan), hogy a gyártók
technikai szolgálatok jelenléte nélkül, maguk végezzék el a típusjóváhagyási teszteket.
E vizsgálatok eredményeit azután benyújtják a típusjóváhagyó hatóságnak, amely újra
elvégezheti azokat. Az Egyesült Államokban a vizsgálatok 15%-át végzik el újra a
típusjóváhagyó hatóságok; ezek közül néhányat véletlenszerűen választanak ki,
néhányat pedig kockázati kritériumok alapján. Az ICCT megjegyzi még, hogy a szigorú
végrehajtási intézkedésekkel támogatott gyártás utáni megfelelőségi ellenőrzések erős
ösztönzést adnak a gyártóknak arra, hogy a bírságok és a hírnévromlás elkerülése
érdekében alapos ellenőrzéseket végezzenek.

45 Német környezetvédelmi civil szervezetek új típusjóváhagyási eljárás bevezetését

szorgalmazták. Az ilyen eljárás a gyártók önkéntes nyilatkozatán alapulna, és a
nyilatkozat ellenőrzése céljából a forgalomban lévő autók független, a típusjóváhagyási
folyamatban nem részes hatóságok (ideális esetben környezetvédelmi ügynökség) által
végzett vizsgálatával egészülne ki 46.
A használatban lévő járművek megfelelőségének szigorúbb ellenőrzése

46 A használatban lévő járművekre vonatkozó, mind a gyártók, mind a

típusjóváhagyó hatóságok által végzett megfelelőségi ellenőrzések célja annak
biztosítása, hogy a típusjóváhagyott gépkocsi az egész élettartama során megfeleljen a
kibocsátásokra vonatkozó jogi előírásoknak. A Bizottság jelentősen szigorított a
rendszeren, amennyiben előírta, hogy a típusjóváhagyó hatóságok egy minimális
számú járművön RDE-vizsgálatot is végezzenek, ne csak a gyártók által készített
ellenőrzési jelentéseket vizsgálják felül.

45

ICCT, “Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle
emissions and energy efficiency” (A járművek kibocsátására és energiahatékonyságára
vonatkozó megfelelőségi és végrehajtási programok globális alapértékelése), 22–32. és
45. o.

46

A VCD weboldala: „Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren und
reale Emissionen messen”.
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47 A használatban lévő járművekre vonatkozó megfelelőségi ellenőrzésnek 2019-ben
alávetett járművek számának kiszámításához szükséges adatok nyilvánosan nem
hozzáférhetőek. Azon típusjóváhagyási hatóságoknak, amelyek nem adtak ki
típusjóváhagyást, egyáltalán nem kell használatban lévő járműveket ellenőrizniük.
A Bizottság jelezte, hogy Franciaország, Spanyolország és Luxemburg hatóságainak
például évente körülbelül öt járműmodellt kell majd ellenőrizniük. Az egyes
járműmodellek ellenőrzéséhez három és tíz közötti számú különböző járművön kell
vizsgálatokat végezni.

48 A típusjóváhagyó hatóságok által végrehajtott kötelező megfelelőségi vizsgálatok
előnyei majd csak 2021-től kezdődően lesznek értékelhetők, amikorra legalább két
teljes évnyi ellenőrzést fognak teljesíteni.
A 2020-tól kezdve előírt minimális piacfelügyeleti tevékenységek

49 Az (EU) 2018/858 rendelet 8. cikke a Bizottságnak (Közös Kutatóközpont) és a

tagállamoknak piacfelügyeleti tevékenységek végrehajtását írja elő. E tevékenységek
része a járművek szabványoknak való megfeleléséről rendelkezésre álló adatok
elemzése a forgalomban lévő járművek mintájának kibocsátásvizsgálatra történő
kiválasztása céljából. A Bizottság már dolgozik az új típusjóváhagyási keretrendszer
végrehajtási rendeletein.

50 A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy piacfelügyeleti, illetve típusjóváhagyó

hatóságaik szerepét és felelősségi körét szigorúan elkülönítsék. Sok civil szervezet
szívesebben látná, ha a kibocsátásvizsgálatokat független környezetvédelmi hatóságok
végeznék47, mint az Egyesült Államokban, ahol szövetségi szinten a Környezetvédelmi
Ügynökség végez piacfelügyeleti és végrehajtási tevékenységeket. Az Unióban csak két
környezetvédelmi hatóság tölt be ilyen szerepet, Hollandiában és Spanyolországban
(Melilla autonóm városban).

51 Az (EU) 2018/858 rendelet 8. cikke előírja, hogy a piacfelügyeleti hatóságok

minden 40 000 nyilvántartásba vett új gépjármű után legalább egyet vizsgáljanak meg,
és a vizsgálatok száma nem lehet kevesebb évi ötnél. A kiválasztott autók közül
legalább 20%-ot meg kell vizsgálni a kipufogógáz-kibocsátás tekintetében. Ez azt
jelenti, hogy egyes tagállamokban esetleg csak kis számú gépkocsit választanak ki

47

A VCD weboldala: „Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren und
reale Emissionen messen”.
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kibocsátás-vizsgálatra (Hollandiában például hármat 48). Régebben egyes tagállamok a
piacfelügyelet részeként végezték a járművizsgálatot. Svédország kivételével ezek a
tagállamok mind felhagytak ezzel a tevékenységgel 49. A piacfelügyeleti ellenőrzések
eredményessége attól függ, hogy a tagállamok hogyan hozták létre és hogyan hajtják
végre azokat.

52 A tagállamokban vizsgált járműveken kívül azonban a Közös Kutatóközpont

évente 40–50 további modellt tervez megvizsgálni 50. Ha ez megvalósul, akkor a
Kutatóközpont felülmúlná az Egyesült Államokban az EPA által 2009 és 2013 között
vizsgált átlagos modellszámot (40) 51.

A Bizottság új végrehajtási hatáskörei

53 Az új jogalkotási keret új végrehajtási hatásköröket adott a Bizottságnak. Ilyenek:

a járműtípusjóváhagyások felfüggesztésének vagy visszavonásának lehetősége, a nem
megfelelő járművek visszahívása, valamint szankciók alkalmazása. Előírja továbbá a
keret egy tanácsadó testület, valamint egy a végrehajtással kapcsolatos
információcseréért felelős fórum létrehozását, mely utóbbi a tagállami
típusjóváhagyási és piacfelügyeleti hatóságok képviselőiből áll. A fórumnak létre kell
hoznia egy platformot a követendő példák terjesztésére, és törekednie kell az
alkalmazandó jogszabályok egységes alkalmazására Unió-szerte.

54 A Bizottság ezenkívül értékelni fogja a típusjóváhagyó hatóságoknak a

típusjóváhagyás megadásához, a gyártás megfelelőségének értékeléséhez, valamint a
műszaki szolgálatok kijelöléséhez és ellenőrzéséhez alkalmazott eljárásait is. Ezen

48

A Hollandiában 2016-ban nyilvántartásba vett könnyű haszongépjárművek száma
455 158 volt, ami azt jelenti, hogy míg a piacfelügyeletre kiválasztott gépkocsik minimális
száma 11 (11,38 = 455 158/40 000), addig a kibocsátásvizsgálatnak alávetett járművek
minimális száma csupán három (2,28 = 0,2 x 11,38).

49

ICCT, Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle
emissions and energy efficiency (A járművek kibocsátására és energiahatékonyságára
vonatkozó megfelelőségi és végrehajtási programok globális alapértékelése), 31. o.

50

Az ilyen vizsgálatok céljára a Közös Kutatóközpont kibővítette laboratóriumi létesítményeit,
felvett és képzett munkatársakat.

51

ICCT, A historical review of the U.S. vehicle emission compliance program and emission
recall cases (Járműkibocsátás-megfelelőségi programok és kibocsátások miatti
visszavonások az Egyesült Államokban: történeti áttekintés), 2017, 29. o.
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túlmenően a típusjóváhagyó hatóságokra vonatkozóan társintézményi értékelésnek is
készülhet, a műszaki szolgálatok értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó eljárásuk
kapcsán. Ezeket az értékeléseket két másik tagállam jóváhagyó hatóságától és adott
esetben a Bizottságtól érkezett tagokból álló csoportok hajtják végre 52.

55 A tagállamokhoz hasonlóan a Bizottság is szabhat majd ki bírságot azokra a

gazdasági szereplőkre, akik nem tartják be a rendeletet. Ilyen bírság kiszabása azonban
csak akkor lesz lehetséges, ha a tagállami hatóságok maguk még nem szabtak ki
bírságot. A jogszabályok nem tartalmaznak részletes útmutatást a bírságokról, kivéve
azt a kikötést, hogy egy járműre vonatkozóan a kötelező felső határ 30 000 euró,
valamint hogy a bírság legyen hatékony, arányos és visszatartó erejű. Mivel a
típusjóváhagyó hatóságok eddig még soha nem szabtak ki bírságokat autógyártókra, és
a rendelet sem nyújt erre nézve részletes útmutatást, ezért nem lehet megítélni, hogy
ha végül kiszabnak szankciókat, akkor azok meg fognak-e felelni ezeknek a
kritériumoknak.

Az adatok átláthatósága

56 Az Unióban csak szétszórtan találhatóak a gépjárműtípusjóváhagyási

vizsgálatokra vonatkozó olyan adatok, mint például a kibocsátás-vizsgálatok
eredményei. Sem a Bizottság, sem a tagállamok nem rendelkeznek áttekintéssel.
A meglévő adatokat általában tagállami szinten kezelik 53.

57 Az Egyesült Államokban a gépjárművizsgálati adatokat a Környezetvédelmi

Ügynökség (EPA) teszi közzé 54. Az Unióban az adatok korlátozott átláthatósága, illetve
nyilvános hozzáférhetősége megnehezíti az érdekelt felek számára a téma figyelemmel
kísérését és azt, hogy hozzájáruljanak a jármű-kibocsátások monitoringjához. A 2020tól alkalmazandó (EU) 2018/858 rendelet 61–66. cikke megveti a fedélzeti
52

Ha a műszaki szolgálatok munkáját nemzeti akkreditáló testület értékeli és felügyeli, akkor
ilyen szakértői értékelés nem szükséges. A Bizottság kockázatértékelés alapján dönthet úgy,
hogy részt vesz a szakértői értékelő csoportban (az (EU) 2018/858 rendelet 67. cikke).

53

Például a német típusjóváhagyó hatóság, a KBA közzétesz a kibocsátás-vizsgálataival
kapcsolatos adatokat. Lásd: a Kraftfahrt-Bundesamt weboldala. A brit típusjóváhagyó
hatóság, a VCA is közzétett a brit piacon értékesített modellek kibocsátására vonatkozó
adatokat, amelyek egy online keresőrendszer révén érhetők el (lásd: a Vehicle Certification
Agency weboldala), illetve letölthetők egy CSV-fájlban (lásd: a Vehicle Certification Agency
weboldala).

54

Az EPA weboldala, „Data on Cars used for Testing Fuel Economy” (Az üzemanyaggazdaságosság vizsgálatához használt gépkocsik adatai).
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kibocsátásmérő rendszerek által gyűjtött adatok szabványosításának és jövőbeni
felhasználásának alapját, ami növelheti a gépjárművek kibocsátására vonatkozó adatok
hozzáférhetőségét az Unióban. Az RDE-szabályozásnak a használatban lévő járművekre
vonatkozó új megfelelőségi szabályai (negyedik csomag, lásd: I. melléklet)
hozzáférhetővé tesznek minden olyan adatot, amely a 2019 januárjában vagy azután
jóváhagyott járművek vizsgálatához szükséges. A Bizottság jelenleg dolgoz ki egy olyan
eszközt, amely megkönnyíti a gyártók, a típusjóváhagyási hatóságok, illetve a független
vizsgálatvégzők hozzáférését az ilyen adatokhoz. A használatban lévő járművekre
vonatkozó megfelelőségi ellenőrzésekről szóló valamennyi jelentés nyilvánosan
hozzáférhető lesz.

58 Az Egyesült Államokban az EPA egy olyan felhasználóbarát online eszközt is

üzemeltet, amely a felhasználók számára azonnal összehasonlíthatóvá teszi az ottani
piacon elérhető különböző autómodellek CO2 -kibocsátását 55. Az Európai Unióban
nincsen olyan központi adatbázis, amely könnyen összehasonlítható információval
szolgálna a típusjóváhagyással rendelkező járművek üzemanyag-fogyasztásáról, CO2- és
NOx -kibocsátásáról. Ez megnehezíti a polgárok számára, hogy tájékozottan döntsenek
járművásárláskor. A gépjárműkereskedőknek azonban az általuk értékesített autók
fogyasztásáról szóló információkat meg kell adniuk mind a bemutatótermeikben, mind
a hirdetéseikben 56. Az újonnan regisztrált járművek CO2-kibocsátását az Európai
Környezetvédelmi Ügynökség ellenőrzi és teszi évente hozzáférhetővé a nyilvánosság
számára. A Bizottságnak is szándékában áll egy központi adatbázisban hozzáférhetővé
tenni a NOx-kibocsátásról szóló információkat.

A harmadik fél által végzett vizsgálat a végrehajtás részévé válik

59 Az (EU) 2018/858 rendelet 8., 9. és 13. cikke értelmében a „közrend védelméhez
és a környezetvédelem területeihez fűződő jogos” érdekekkel bíró „elismert harmadik
felek” végezhetnek vizsgálatokat. A Bizottság még nem fogadott el a harmadik felek
elismerésére nézve irányadó szabályokat tartalmazó végrehajtási jogi aktusokat; e
harmadik felek belépését akadályozhatja az, hogy a WLTP- és RDE-vizsgálatok
elvégzése költséges57.

55

Az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumának a weboldala.

56

1999/94/EK irányelv a személygépkocsik címkézéséről.

57

A PEMS-berendezések akár 80 000 euróba is kerülhetnek, amihez hozzáadódnak az egyes
vizsgálatok változó költségei (szakértői díjak, járműkölcsönzési költségek stb.). A WLTPvizsgálatok még költségesebbek, mivel kevés a független laboratórium.
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60 A gépjárművek kibocsátásának mérésére kevésbé költséges lehetőségek is

rendelkezésre állnak, például a kipufogógáz-kibocsátás mérhető távérzékelő
berendezéssel, vagy SEMS 58 egységek révén valós körülmények között végrehajtott
vezetés során is végezhető vizsgálat. Ezek a mérések ugyan kevésbé pontosak, de
eredményeik ahhoz általában elégségesek, hogy ki lehessen szűrni, majd további
vizsgálatnak lehessen alávetni a jogszabályban meghatározott kibocsátási
határértékeket jelentősen meghaladó járműveket.

Nagymértékben szennyező gépjárművek a meglévő
járműállományban
Információk a forgalomban lévő autókról

61 Az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint 2016-ban az

Európai Unióban mintegy 257 millió személygépkocsi és 31 millió könnyű
haszongépjármű volt forgalomban 59. A személygépkocsik mintegy 42%-a és a könnyű
haszongépjárművek közel 90%-a dízelüzemű. A forgalomban lévő dízelüzemű járművek
közül több mint 93 millió nem szerelhető fel dízelrészecske-szűrővel 60

62 Amint az a dízelbotrányban megmutatkozott, a különböző (Euro 1-től Euro 6-ig

terjedő) Euro kibocsátási normák nem tekinthetők megbízható referenciának a
gépjárművek közúti NOx-kibocsátásának meghatározására 61. Bár egyes (többnyire Euro
5 és Euro 6 besorolású) dízelmotoros járművek adatai különböző forrásokban
elérhetőek, uniós szinten nem állnak rendelkezésre átfogó adatok a közúti kibocsátásra

58

Az intelligens kibocsátásmérő rendszert (Smart Emissions Measurement System, SEMS) az
alkalmazott tudományos kutatás hollandiai szervezete (TNO) fejlesztette ki. Egy kompakt,
érzékelőalapú kibocsátásmérő rendszerről van szó, amely könnyen beépíthető a – továbbra
is a megszokott módon használható – járművekbe.

59

Az ACEA weboldala: „Report: Vehicles in Use” (Jelentés: A használatban lévő járművek).

60

A dízelmotoros gépjárművek teljes számából (kb. 136,4 millió) le kell vonni a Transport &
Environment 2018-as jelentésében megadott 43 millió, Euro 5 és Euro 6 besorolású
dízelgépjárművet. Cars with engines: can they ever be clean? (Motoros gépjárművek:
lehetnek egyáltalán tiszták?) [online] Brüsszel: Transport & Environment, 10. o. [a 2018.
október 22-i állapot szerint].

61

T&E, „Cars with engines: can they ever be clean?” (Motoros gépjárművek: lehetnek
egyáltalán tiszták?), 2018, 3. o.
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vonatkozóan. Ez akadályoz minden olyan potenciális kezdeményezést, amelynek célja a
szennyezőbb autók kivonása a forgalomból.

Járművek millióit hívták vissza, de nem egyértelmű, hogy ez hogyan
hatott a kibocsátásra

63 2015 óta a Volkswagen-csoport több mint 8 millió autót hívott vissza az Unión

belül. Más gyártók is jelentős számban hívtak vissza járműveket. A Bizottság
létrehozott egy platformot, amely megadja a – legtöbb esetben a járművek
kipufogórendszereit vezérlő szoftverek frissítése céljából – visszahívott járművek
számát (lásd: 9. ábra). A visszahívott járművekről nagyon kevés nyilvánosan
hozzáférhető vizsgálati eredményt találtunk, ami arra utal, hogy a NOx-kibocsátás
csökkentésére gyakorolt hatás meglehetősen kicsi. Például az osztrák, a német és a
svájci autóklub kilenc járművet vizsgált meg egy „autópálya-ciklus” teszt keretében 62,
és átlagosan 25%-os kibocsátás-csökkenést állapítottak meg 63. a teszt során ezen
autóknak az átlagos NOx-kibocsátása 590 mg/km volt 64

62

A laboratóriumi (görgős fékpados) „autópálya-ciklus” nevű teszt az ADAC által kidolgozott
Eco Test vizsgálat egyik része. Annak felel meg, mintha egy német autópályán legfeljebb
130 km/h sebességgel vezetnénk.

63

Mélyrehatóbb utólagos átalakítások révén 60–95% os csökkenés érhető el, amint ezt
Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. és
Maggiore, M. „Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the
Horizon prize „Engine retrofit” (Egy az „Utólagos motorátalakítás” nevű Horizont-díjért
utólagosan átalakított Euro 5 besorolású személygépkocsi NOx -kibocsátásának értékelése)
c. cikke (Environmental Research, 2018, 298–309. o.) kimutatja.

64

Forrás: ICCT, „VW defeat devices: A comparison of U.S. and EU required fixes” (A VW
kiiktató eszközei: Az USA és az EU által előírt javítások összehasonlítása), 2017, 6. o. (csak
nyolc jármű átlagértékeit adja meg).
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9. ábra. Az NOx-kibocsátással kapcsolatos problémák miatt visszahívandó
járművek áttekintése (2018. szeptember 14-i állapot)
VW (Audi , Porsche,
Sea t, Skoda,
Vol kswagen): 8 248 946

Suzuki: 41 776
BMW: 4 406
Opel : 96 381
Rena ult-Nissan-Dacia:
1 330 368

Fi a t Chrys ler: 469 938
Da i mler: 1 064 015

Forrás: Európai Számvevőszék, a tagállamok által szolgáltatott és a Bizottság által összesített adatok
alapján. Az adatok tartalmazhatnak következetlenségeket, és csak szemléltető célokra szolgálnak.

64 A kizárólagos szoftverjavításoknak alternatívája lehet további utólagos hardver-

átalakítások 65 elvégzése. Ilyen utólagos átalakításokat valójában már alkalmaztak is
nehézgépjárművek esetében. A Közös Kutatóközpont előzetes vizsgálatai kedvező
eredményekkel jártak, az NOx-kibocsátás az utólagos átalakítás után jelentős
mértékben csökkent 66. Az utólagos hardver-átalakítások fő hátránya azok
költségvonzata. Az Egyesült Államokban a Volkswagen köteles volt vagy utólagosan úgy
átalakítani a járműveket, hogy azok NOx-kibocsátása a határérték alá csökkenjen, vagy
65

Az utólagos átalakítás egy meglévő rendszer, például egy autómotor kiegészítése új
technológiával vagy új funkciókkal. Az utólagos hardver-átalakítás vagy új eszköz
felszerelését, vagy a motor fizikai módosítását jelenti.

66

Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. and
Maggiore, M. (2018), Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for
the Horizon prize „Engine retrofit” (Egy az „Utólagos motorátalakítás” nevű Horizont-díjért
utólagosan átalakított Euro 5 besorolású személygépkocsi NOx -kibocsátásának
értékelése). Environmental Research, 166, 298–309. o.
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le kellett selejteznie azokat. Az EPA vizsgálta és tanúsította ezen utólagos átalakítások
eredményességét.

A járművek kibocsátási rendszereinek manipulálása

65 Azok a gépkocsivezetők, akik javítani szeretnék autójuk teljesítményét,

csökkenteni annak fogyasztását, vagy meg akarják takarítani a drága karbantartási
költségeket, a nehézgépjárművek üzembentartóihoz hasonlóan manipulálhatják a
járművek kipufogógáz-utókezelő rendszereit 67. Ennek eredményeként a gépjárművek
az előírt határértéket többszörösen felülmúló mennyiségben bocsátanak ki különböző
szennyező anyagokat, ami nagymértékben rontja a városi levegő minőségét. Például az
olyan gépjárművek részecskekibocsátása, amelyeknek eltávolították a dízelrészecskeszűrőit (DPF), 20-szor–50-ször nagyobb, mint azok, amelyeknek a szűrői az előírt
módon működnek68. Mivel a manipulálás problémája nem tartozik sem a
típusjóváhagyás, sem a használatban lévő járművek megfelelősége, sem a
piacfelügyelet körébe, ezért azzal a tagállamoknak kell nemzeti jogrendszerük
keretében foglalkozniuk.

66 A manipulálás felismerhető a járművek kibocsátásának mérésére szolgáló új

technológiák, például a távérzékelés és a „szaglászó autók” (sniffing car) módszerének
alkalmazásával (lásd: 4. kép). Ez kombinálható egy olyan eljárással, amelyben a
legsúlyosabb kibocsátókat további vizsgálatra hívják be. Egy másik módszer az
időszakos műszaki vizsgálat 69, amelynek során azonban még továbbra sem írják elő a
hatóságoknak a NOx és a részecsketömeg mérését. E vizsgálatnak az eredményességét
is növelni kell ahhoz, hogy fel tudják ismerni a manipulálást 70.

67

Lásd: T&E, „Cars with engines: can they ever be clean?” (Motoros gépjárművek: lehetnek
egyáltalán tiszták?), 2018, 21. o.

68

Spreen, J., Kadijk, G. és van der Mark, P., Diesel particulate filters for light-duty vehicles:
operation, maintenance, repair, and inspection (Könnyű haszongépjárművek dízelrészecskeszűrői: üzemeltetés, karbantartás, javítás és ellenőrzés), (TNO 2016-R10958), 2016, 13. o.

69

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik
időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).

70

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. és Coosemans, T. (2018). A review of the
European passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality (A
személygépkocsikra vonatkozó európai előírások áttekintése – Valós kibocsátási értékek a
helyi levegőminőséggel összevetve). Renewable and Sustainable Energy Reviews, 86, 14. o.
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4. kép. A TNO által kifejlesztett „szaglászó autó”
Központi csatlakozó a részecskeszám-műszerekhez:
1) minden részecskemérethez (CPC)
2) részecskeméret-specifikus (DMA + CPC)
3) Katalitikus sztripper (nanorészecske-emissziós
detektor, NPET)

Automata
rendszámleolvasó
kamera

A működtető
helyzete

A működtető által
ellenőrzött
szelepek

Sebességmérő radar

4 gázbemenet
(bal/jobb+fent/lent):
CO, CO2, NO, NO2

Forrás: TNO.

Tagállami kezdeményezések légszennyezett városok számára

67 A kibocsátási botrány egy másik eredménye az, hogy a levegőminőség javítása

érdekében több tagállamban megnőtt a hajlandóság a gépjármű-forgalom
korlátozására. Például több magas légszennyezettségű európai nagyváros alacsony
kibocsátású övezeteket hozott létre, ahonnan a gépkocsik ki vannak tiltva. A helyi
hatóságok szennyezési csúcsidőben forgalmi korlátozásokat is elrendelhetnek. Ezek az
intézkedések rendszerint az Euro-normák alkalmazásán alapulnak, ami nem feltétlenül
felel meg a jármű közúti NOx-kibocsátásának, s ezáltal csorbítja az intézkedések
eredményességét 71. Megállapítottuk például, hogy az Unióban legalább négy olyan
helyi alacsony kibocsátású övezet van, ahol a járművekre vonatkozó
forgalomkorlátozásokat pusztán egy adott Euro-normára alapozzák, úgy, hogy nem
tesznek különbséget a benzin-, illetve a dízelüzemű gépjárművek között 72.

71

Giorgiev, P., How to get rid of dirty diesels on city roads:Analysis of diesel restriction
measures in European cities to date. (Hogyan szabaduljunk meg a szennyező
dízeljárművektől a városi utakon: Az európai városokban jelenleg alkalmazott dízelüzemkorlátozási intézkedések elemzése). [online] Transport and Environment, 2018 [2018.
november 13-i állapot szerint], 8–9. o.

72

Az európai alacsony kibocsátású övezetekről áttekintés található az Urban Access
Regulations in Europe weboldalon.
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68 Unió-szerte a legkülönbözőbb ilyen jellegű korlátozásokat szabták ki járművekre.

Ennek következtében egy több tagállamon átutazni szándékozó járművezetőnek egyre
több helyi előírást kell betartania, ha el akarja kerülni a bírságot. A járművezetők
gyakran azzal tudják megmutatni, hogy eleget tesznek a helyi előírásoknak, hogy
matricákat erősítenek járművük szélvédőjére. Hogy a járművezetők jobban kiismerjék
magukat a helyi előírásokban, a Bizottság létrehozott egy olyan weboldalt, amely
tájékoztat az Unió-szerte 73 fennálló forgalmi korlátozásokról, és jelenleg dolgoz ki
útmutató dokumentumot azzal a céllal, hogy segítse a vezetőket a helyi szabályok
megértésében.

69 A Transport & Environment civil szervezet szerint74 a kibocsátási botrány és az

autóhasználati korlátozások hatással voltak a használt dízelgépkocsik árára. A keleteurópai országokba kivitt ilyen gépkocsik számában is emelkedést lehetett megfigyelni.
Ezekben az országokban ez ki fog hatni a levegő minőségének javítására, attól függően,
hogy a beérkező használt járművek régebbi vagy újabb járművek helyébe lépnek-e.

A dízelbotrány miatt a fogyasztóknak fizetett kártérítés

70 A kibocsátási botrány arra is rámutatott, hogy az Unióban létező egységes

típusjóváhagyási rendszert nem egészíti ki egységes fogyasztói kártérítési rendszer.
A fogyasztói jogorvoslati rendszerek tagállamonként eltérőek. A helyzetre adott
válaszlépésként a Bizottság irányelvjavaslatot terjesztett elő „a fogyasztók kollektív
érdekeinek védelmére irányuló képviseleti eljárásokról” 75. Ennek szövegében
harmonizált előírások szerepelnek az uniós tagállamok kollektív fogyasztói jogorvoslati
rendszerének létrehozására nézve 76. Ez azonban nem lesz a dízelbotrány által érintett
fogyasztók segítségére.

73

Urban Access Regulations In Europe weboldal.

74

T&E, Dirty diesels heading East (Kelet felé tartanak a szennyező dízelgépjárművek), 2018, 2–
3. o.

75

COM(2018) 184 final, 2018.4.11..

76

A kollektív jogorvoslati rendszer olyan mechanizmus, amelynek révén egy hasonló
probléma által érintett fogyasztói csoport (perben vagy közigazgatási eljárásban) közös
keresetet nyújthat be egy gazdasági szereplő ellen. Ilyen rendszer híján a fogyasztónak
egyéni keresetet kell benyújtania, ami túlmehet egyéni gazdasági lehetőségein, vagy az is
megeshet, hogy a potenciális kártérítés összegénél többet kell fizetnie.
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71 Az Európai Fogyasztók Szervezetének (BEUC) vizsgálata szerint az Unió tagállamai
közül kilenc nem rendelkezik kollektív fogyasztói jogorvoslati rendszerrel. Tizennégy
tagállamban vagy súlyos hiányosságok terhelik a rendszert, vagy pedig a rendszer
túlságosan új keletű ahhoz, hogy értékelni lehessen. Más szóval csupán öt tagállam
rendelkezik teljesen működőképes kollektív fogyasztói jogorvoslati rendszerrel (lásd:
10. ábra).

10. ábra. A fogyasztói jogorvoslati rendszerek helyzete az Európai
Unióban
Jól működik
Hibás, vagy túl új keletű
ahhoz, hogy értékelhető
legyen
Nincs ilyen eljárás, vagy a
fogyasztók nem tudják
igénybe venni azt

Megjegyzés: Harmadik országok határait nem tüntettük fel a vázlaton.
Forrás: Európai Számvevőszék, a BEUC-tól származó adatok alapján.

72 A javasolt szabályozás erősíteni fogja a fogyasztói jogokat, de azt nem fogja

eredményezni, hogy az uniós polgárok mindenütt egyforma kártérítést kapjanak.
A fogyasztóknak nyújtott kártérítés továbbra is a nemzeti jog hatálya alá tartozik.
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Záró gondolatok
73 A kibocsátási botrány következtében a járművek uniós kibocsátás-ellenőrzési
rendszerét befolyásoló jogszabályok gyorsan és számos ponton módosultak:
o

A Bizottság felhatalmazást kapott arra, hogy felügyelje a nemzeti típusjóváhagyó
hatóságok munkáját, járműveket vizsgáljon, visszavonjon vagy felfüggesszen
típusjóváhagyásokat, és szankciókat szabjon ki.

o

A forgalomban lévő járművek vizsgálata jelenleg kötelező a tagállamokban, akár a
használatban lévő járművekre vonatkozó megfelelőségi ellenőrzéssel, akár a
piacfelügyeleti tevékenységek keretében.

o

A laboratóriumban, illetve közúton mért CO2-kibocsátási szintek közötti nagy
különbség kezelésére új laboratóriumi tesztet vezettek be: a
könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárást
(WLTP).

o

Az NO2-kibocsátás mérésére bevezették a valós vezetési feltételek melletti
kibocsátási vizsgálatot (RDE).

o

Immár az érdekelt harmadik felek is végezhetnek kibocsátási vizsgálatokat.

74 Tervei szerint a Bizottság javítani fog a jelenlegi helyzeten, tudniillik azon, hogy a

kibocsátás-vizsgálati adatok korlátozottak, szétszórtak és nem könnyen
hozzáférhetőek. A legutóbbi jogalkotási intézkedések ellenére:
o

Sok évig eltarthat, amíg a városi levegő minősége jelentősen javul, hiszen az
utakon nagyszámú szennyező jármű közlekedik.

o

Igaz, hogy több mint 10 millió különböző márkájú járművet hívtak vissza, ám a
rendelkezésre álló korlátozott adatok szerint ez csekély hatással volt az NOxkibocsátásra.

o

Az RDE-vizsgálat bevezetése ugyan a dízelmotoros gépjárművek NOxkibocsátásának jelentős csökkenéséhez vezetett, de a hatás még nagyobb lett
volna, ha a 168 mg/km-es határérték helyett az eredetileg javasolt, 128 mg/km-es
átmeneti NOx-határértéket fogadták volna el.

75 A bevezetett jogszabály-módosítások csak egy bizonyos idő után fogják éreztetni
jótékony hatásukat. E módosítások tényleges végrehajtására a következő problémák
lehetnek kihatással:
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o

A piacfelügyeleti ellenőrzések eredményessége attól függ, hogy a tagállamok
hogyan hozták létre és hogyan hajtják végre azokat.

o

Noha a gépkocsi-optimalizálás lehetőségei szűkültek, és a Bizottság közelmúltbeli
szabályozásának köszönhetően jobban figyelemmel lehet kísérni a laboratóriumi
adatok és a közúti CO2-kibocsátás közötti különbséget, a gyártók mégis rugalmas
új lehetőségeket találhatnak a WLTP laboratóriumi tesztben a CO2-kibocsátás
csökkentésére.

o

Fennáll annak a kockázata, hogy a gyártók optimalizálják járműveiket az RDEvizsgálathoz, és hogy a vizsgálat keretein kívül a NOx-kibocsátások továbbra is
magasak maradnak. Ez a kockázat kiküszöbölhető azzal, ha a gépkocsikat
forgalomban, az RDE paraméterein túlmenően is tesztelik.

o

Azzal az újonnan bevezetett lehetőséggel, hogy független harmadik felek
végezzenek tesztelést, a WLTP és az RDE kibocsátási tesztjeinek magas költségei
miatt valószínűleg kevesen fognak élni.
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Betűszók és rövidítések
ACEA: Európai Autógyártók Szövetsége
BEUC: Európai Fogyasztók Szervezete (franciául: Bureau Européen des Unions de
Consommateurs)
CO2: Szén-dioxid
DG CLIMA: Az Európai Bizottság Éghajlat-politikai Főigazgatósága
DG GROW: Az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai
Főigazgatósága
DG JUST: Az Európai Bizottság Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága
EEA: Európai Környezetvédelmi Ügynökség
EMIS: A gépjárműiparban alkalmazott kibocsátásméréssel foglalkozó vizsgálóbizottság
EPA: Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége
ICCT: A Tiszta Közlekedés Nemzetközi Tanácsa
JRC: Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Főigazgatósága
NEDC: Új európai menetciklus
NOX: Nitrogén-oxidok
PEMS: Hordozható kibocsátásmérő rendszer
PM: Részecsketömeg
RDE: Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás
T&E: Transport and Environment („Közlekedés és környezetvédelem”)
TAA: Típusjóváhagyó hatóság
TS: Műszaki szolgálatok
WLTP: A könnyű gépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás
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Glosszárium
A könnyű gépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás
(WLTP): A gépjárművek kipufogógáz-kibocsátásának a típusjóváhagyási eljárás során
történő vizsgálatára szolgáló vizsgálati ciklus. A CO2, a NOx, a részecsketömeg, a
részecskeszám és az összes szénhidrogén kibocsátását méri szabványosított
laboratóriumi körülmények között.
Euro „x” normák: Az európai könnyűgépjárművek kibocsátására vonatkozó normák,
amelyeket egy sor uniós jogszabály határoz meg. Rendszerint az Euro 1, Euro 2, Euro 3,
Euro 4, Euro 5, illetve Euro 6 megnevezéssel hivatkoznak rájuk, a megvalósítás
szakaszának megfelelően.
Jóváhagyó hatóság (TAA): A járműveket az Unió piacán történő forgalomba
hozatalukat megelőzően tanúsító tagállami hatóságok.
Kibocsátott részecskék száma (PN): A járművek kipufogógázából kibocsátott szilárd
részecskék teljes száma.
Kibocsátott részecskék tömege (PM): A jármű kipufogógázából kibocsátott,
részecskéket tartalmazó anyag tömege.
Műszaki szolgálatok: A tagállamok típusjóváhagyó hatóságai által az uniós
jogszabályoknak megfelelő típusjóváhagyási vizsgálatok elvégzésére kijelölt vizsgálati
szervek és laboratóriumok.
Nitrogén-oxidok (NOx): A nitrogén- és oxigénatomokból álló különféle gázok, például a
nitrogén-oxid (NO) és a nitrogén-dioxid (NO2) általános megnevezése. Ezek
szennyezőanyagnak minősülnek, és különböznek a levegőben természetesen
előforduló nitrogéngáztól (N2). A nitrogén-oxidok hozzájárulnak a szmog, a savas eső és
a troposzférikus ózon kialakulásához.
Piacfelügyeleti hatóság: A piacon már jelen lévő termékek biztonságos és a
környezetre nem káros voltának ellenőrzéséért felelős tagállami hatóság, amely
ellenőrzi azt is, hogy az értékesített termékek azonosak-e az eredetileg vizsgált és
jóváhagyott termékekkel.
Részecskék: A levegőben található szilárd részecskék és folyadékcseppek keveréke.
Méretüket és megjelenésüket tekintve sokfélék lehetnek: szabad szemmel is láthatóak
(pl. por, szennyeződés, korom, füst), de lehetnek mikroszkopikus méretűek is. Angolul
a „particle” szót hagyományosan a levegőben szálló fázisban lévő anyagra használják,
míg a „particulate ” szó a lerakódott anyagra vonatkozik.
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Típusjóváhagyás: A tagállamok hatóságai által valamely új járműmodell forgalomba
hozatalának engedélyezése előtt alkalmazott eljárás, amely tanúsítja, hogy az megfelel
valamennyi uniós biztonsági, környezetvédelmi és gyártási szabványnak.
Új európai menetciklus (NEDC): A gépjárművek kipufogógáz-kibocsátásának a
típusjóváhagyási eljárás során történő vizsgálatára szolgáló vizsgálati ciklus. A CO2, a
NOx, a részecsketömeg, a részecskeszám és az összes szénhidrogén kibocsátását méri
szabványosított laboratóriumi körülmények között.
Valós vezetési feltételek melletti kibocsátás (RDE) vizsgálata: A laboratóriumi
emissziós vizsgálatokat kiegészítő vizsgálati eljárás, amelynek célja a laboratóriumban
mért NOx- és PN-adatok valós vezetési feltételek melletti megerősítése.
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Mellékletek
I. melléklet — Az uniós gépjármű-típusjóváhagyásra és a
kibocsátásvizsgálatra vonatkozó legfontosabb jogszabályok
A járművek típusjóváhagyására vonatkozó uniós jogszabályok
A gépjármű-típusjóváhagyás fő uniós jogalapja a 2007/46/EK irányelv (a keretirányelv)
volt. Ez az irányelv jelenleg az (EU) 2018/858 rendelettel párhuzamosan van
érvényben, amely utóbbi 2020. szeptember 1-jétől alkalmazandó teljes mértékben. Az
új keretrendszer végrehajtási hatásköröket biztosít a Bizottságnak, valamint kötelezővé
teszi a járművek vizsgálatát.

A könnyű gépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati
eljárás (WLTP)
A WLTP eljárás 2017-ben, az 2017. június 1-jei (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet
révén került bele az uniós jogba. Az eljárás a szennyező anyagok kibocsátásával
kapcsolatban a következőket méri szabványosított laboratóriumi körülmények között:
CO2, NOx, részecsketömeg, részecskeszám és az összes szénhidrogén.

A valós vezetési feltételek melletti kibocsátásvizsgálatra (RDE) vonatkozó
jogalkotási csomagok
Az első csomag 77 az RDE-vizsgálat olyan alapvető jellemzőit tartalmazza, mint az RDE
vizsgálati útvonalának specifikációja, a „járműcsalád” fogalma, az alkalmazandó
adatértékelő eszközök specifikációja, a PEMS berendezés műszaki követelményei,
valamint a beszámolási kötelezettségek.
A második csomag 78 olyan témákat tárgyal, mint a megfelelőségi tényezők
meghatározása és az RDE végrehajtásának ütemezése, valamint a dinamikus
paraméterek bevezetése és a magasságnövekedés korlátozása.

77

A Bizottság 2016. március 10-i (EU) 2016/427 rendelete (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.).

78

A Bizottság 2016. április 20-i (EU) 2016/646 rendelete (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).
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A harmadik csomag 79 vezeti be a részecskék számának (PN) mérését. Ez a csomag a
hibrid járművekre vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezéseket, valamint a
hidegindítás és a regenerációs események RDE-vizsgálatba történő felvételére
vonatkozó eljárást is tartalmaz.
A negyedik csomag 80 tárgyalja a használatban lévő járművekre vonatkozó
megfelelőségi és felügyeleti vizsgálatokat, valamint a független harmadik fél által
végzett vizsgálatokat és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásvizsgálat
módszertanát. Emellett kötelezővé teszi az RDE-mérések műszaki és statisztikai
eltéréseit követő megfelelőségi tényező 1,50-ról 1,43-ra való csökkentését.

79

A Bizottság 2017. június 7-i (EU) 2017/1151 rendelete (HL L 175, 2017.7.7., 708. o.).

80

A Bizottság 2018. november 5-i (EU) 2018/1832 rendelete (HL L 301., 2018.11.27., 1. o.).
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II. melléklet — Az RDE-vizsgálat specifikációi és határai
Az RDE-vizsgálatnak meg kell felelnie a jogszabályokban meghatározott
specifikációknak és határoknak, amelyeket a 3. táblázat foglal össze.

3. táblázat. Az RDE-teszt specifikációi és határai
Specifikációk/paraméterek
A teljes vizsgálati út időtartama

Távolság

A vizsgálati út
összetétele

Átlagsebességek

90 és 120 perc között

Város

16 km-nél több

Vidék

16 km-nél több

Autópálya

16 km-nél több

Város

A teljes távolság 29–44%-a

Vidék

A teljes távolság 23–43%-a

Autópálya

A teljes távolság 23–43%-a

Város

15–40 km/h

Vidék

60–90 km/h

Autópálya

90 km/h-nál nagyobb (legalább 5 percig 100 km/hnál is nagyobb)

Hasznos terhelés
Magasság

Előírások

≤ a maximális járműsúly 90%-a
Mérsékelt

0–700 méter a tengerszint fölött

Szélsőséges

700–1300 méter a tengerszint fölött

Magasságkülönbség

Legfeljebb 100 méteres magasságkülönbség a
vizsgálat kezdete és vége között

Összesített magasságnövekedés

1200 méter 100 km-ként

Környezeti
hőmérséklet

Mérsékelt

0–30°C

Szélsőséges

-7–0°C és 30–35°C

Megállási idő százalékban

A városi vezetési idő 6–30%-a

Maximális sebesség

145 km/h (az autópályán töltött idő 3%-ában 160
km/h)

Segédrendszerek alkalmazása

Mint a közúti forgalomban, szabadon használható
(például automatikus leállítási rendszerek)

Forrás: Európai Számvevőszék, a jogszabályok és az ICCT munkája alapján.
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A Számvevőszék csoportja
Ezt a tájékoztatót a fenntartható természetierőforrás-gazdálkodásra szakosodott,
Nikolaos Milionis számvevőszéki tag elnökölte I. Kamara fogadta el. Az ellenőrzést
Samo Jereb számvevőszéki tag vezette Kathrine Henderson kabinetfőnök és Jerneja
Vrabic, a kabinet attaséja, Michael Bain ügyvezető, Jindrich Dolezal feladatfelelős,
valamint Ernesto Roessing, João Nuno Coelho Dos Santos, Radostina Simeonova és
Joachim Otto számvevők támogatásával. Nyelvi támogatás: Richard Moore.

Balról jobbra: João Nuno Coelho Dos Santos, Ernesto Roessing, Michael Bain,
Jindrich Dolezal, Samo Jereb, Jerneja Vrabic.

2015 szeptemberében derült fény az ún. dízelbotrányra,
vagyis arra, hogy a Volkswagen-csoport manipulálta gépjárműveinek kibocsátásmérő rendszerét, és ezért eltérések
mutatkozhattak a laboratóriumi adatok és a gépjárművek
közúti kibocsátási adatai között.
Tájékoztatónk leírja az Európai Unió, illetve a tagállamok
e téren tett intézkedéseit, valamint azt, hogy 2015 szeptemberét követően milyen módosításokat hajtottak végre
a gépjárművek kibocsátását mérő rendszerben. Tájékoztatónknak nem célja annak értékelése, hogy a megtett,
illetve javasolt intézkedések a probléma megoldásához
vezettek-e.
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