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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Unió nagyszabású kibocsátáscsökkentési célokat tűzött ki magának 2030-ig, amelyekhez a 

közlekedési ágazatnak is hozzá kell járulnia. A nehézgépjárművek jelentős kibocsátási forrást 

jelentenek, ami az EU összkibocsátásának 5%-át, az összes közlekedési kibocsátás mintegy 

20%-át és a közúti közlekedésből származó kibocsátás csaknem 25%-át teszi ki. További 

intézkedés nélkül ez utóbbi szám 2050-re körülbelül 30%-ra fog nőni. 

 

Ugyanakkor az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátását és üzemanyag-fogyasztását eddig 

nem kísérték figyelemmel objektív és összehasonlítható módon, ezért azok mértékéről nem 

állnak rendelkezésre megbízható adatok flották és az egyes járművek szintjén. Jelenleg az új 

nehézgépjárművek vásárlóinak rendelkezésére álló, fogyasztással kapcsolatos információk az 

egyes nehézgépjármű-gyártók által alkalmazott eltérő mérési és szimulációs módszereken 

alapulnak, és ezért nem vethetők közvetlenül össze. Az említett információhiány 

eredményeképp 1) a nehézgépjárművek gyártóira nem nehezedik túl nagy piaci nyomás, 

amely az innováció fokozására és energiahatékony technológiák alkalmazására ösztönözné 

őket; 2) a fuvarozók – túlnyomórészt kkv-k – nem tudnak faragni az üzemanyag-költségeken, 

mivel nem tudják kiválasztani a legtakarékosabb járműveket; és 3) akadályba ütköznek a 

nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló nemzeti, illetve uniós szintű 

fellépések. 

 

Ezen információhiány megszüntetése érdekében a Bizottság a nehézgépjárművekre vonatkozó 

2014. évi stratégiában az alábbi, három lépésből álló megközelítésre tett javaslatot: az első 

lépés egy számítógépes szimulációs eszköz – az ún. VECTO (Vehicle Energy Consumption 

Calculation Tool) – létrehozása volt, amely a különböző márkájú és típusú nehézgépjárművek 

üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának összehasonlítható módon történő 

kiszámítását célozta. Második lépésben módszertant dolgoztak ki az új gépjárművek CO2-

kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának uniós forgalomba hozatal előtti tanúsítására, a 

típusjóváhagyásra vonatkozó jogszabállyal összhangban.  

 

Az utolsó intézkedés – a jelen javaslat – ezt az információt valamennyi érdekelt számára 

elérhetővé tenné, hogy biztosított legyen a tanúsítási módszertan szerint a gyártók által 

kiszámított összes releváns adat uniós szintű nyomon követése, bejelentése és közzététele, és 

azok elérhetők legyenek az állami hatóságok, a fuvarozók és a járműgyártók számára.  

 

Ez a rendeletjavaslat az EU-ban nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek CO2-

kibocsátásának és üzemanyag-fogyasztásának nyomon követésére és bejelentésére vonatkozó 

pontos követelményeket határozza meg. 2020-tól kezdve a tagállamok illetékes hatóságainak 

és a nehézgépjárművek gyártóinak valamennyi forgalomba hozott új gépjármű 

vonatkozásában meg kell adniuk bizonyos paramétereket (úgymint különböző 

menetciklusokra lebontott és különböző mértékegységekben megadott fogyasztás, CO2-

kibocsátás, járműspecifikációk és alkalmazott technológiák). Az Európai Környezetvédelmi 

Ügynökség egy európai szintű központi adatbázist tart fenn a benyújtott adatokból, amely 

nyilvánosan hozzáférhető lesz (egyes érzékeny adatok kivételével). A gyártók és az illetékes 

hatóságok felelnek az általuk megadott adatok pontosságáért és minőségéért. Mindazonáltal a 

Bizottság saját hatáskörben ellenőrizheti a benyújtott adatok minőségét, és adott esetben 

megteheti a szükséges intézkedéseket a központi nyilvántartásban közzétett adatok javítása 

érdekében. A Bizottság éves jelentést készít a tagállamok és a gyártók által továbbított adatok 
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elemzéséről. Az elemzés magában foglalja az Unió az egyes gyártók teljes nehézgépjármű-

flottájának átlagos üzemanyag-fogyasztására és CO2-kibocsátására vonatkozó adatokat is. Az 

elemzésnek figyelembe kell vennie az új és fejlett CO2-kibocsátáscsökkentő technológiák 

elterjedésére vonatkozó adatokat is. 

 

Az előadó üdvözli az EU-ban újonnan regisztrált nehézgépjárművek közösen elfogadott 

módszer alapján mért CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási adatainak nyomon 

követésére és közzétételére irányuló javaslatot. Bár az elmúlt évtizedek során javult a 

nehézgépjárművek üzemanyag-hatékonysága, az uniós fuvarozó vállalatoknak – amelyek 

nagy része csak néhány járművet üzemeltető kkv – még nem állnak rendelkezésére 

szabványos információk az üzemanyag-hatékonysági technológiák értékelésére, melyek 

alapján összehasonlíthatnák a teherautókat, és a lehető legtudatosabb vásárlói döntéseket 

hozhatnák a szükségleteiknek megfelelően, mérsékelve a működési költségeik mintegy 

negyedét kitevő üzemanyagköltségeket. 

 

A javaslat az alacsony kibocsátású mobilitásról szóló 2016. évi európai stratégiát is 

végrehajtja, amelynek célja többek között, hogy 2050-ig legalább 60%-kal mérsékelje a 

közúti közlekedésben az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, valamint hogy drasztikusan 

csökkentse a légszennyező anyagok kibocsátását. E célt szem előtt tartva nem tekinthetünk el 

a nehézgépjárművek okozta kibocsátások csökkentését célzó észszerű intézkedésektől sem. 

Az elmúlt 20 évben az EU-ban kötelező CO2-kibocsátási határértékeket vezettek be a 

személygépkocsik és kisteherautók esetében. Ugyanakkor a nehézgépjárművekre eddig nem 

vonatkoztak hasonló korlátozások a CO2-kibocsátás tekintetében. A Bizottság javaslatok 

előterjesztését tervezi a nehézgépjárművekre vonatkozó kibocsátási előírások bevezetésére. 

Erre azonban csak akkor lesz lehetősége, ha a CO2-kibocsátást közösen elfogadott módszer 

alapján mérik, azt megfelelően nyomon követik és bejelentik. 

 

Az előadó szerint fontos garantálni, hogy a VECTO alapján mért hivatalos üzemanyag-

fogyasztási és CO2-kibocsátási adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. Továbbá, a 

VECTO-rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok értékelését követően a Bizottságnak 

javaslatokat kell előterjesztenie a valós vezetési feltételek melletti kibocsátási (RDE) 

vizsgálatok bevezetésére a nehézgépjárművek esetében. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi 

módosításokat: 

Módosítás1 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) E cél elérése érdekében a 

tagállamoknak jobb gyakorlatokat kell 

össze állítaniuk az energiahatékony 

vezetési gyakorlatokra vonatkozó 

képzésekkel kapcsolatban, és elő kell 

mozdítaniuk e képzések megvalósítását. 

Ezen kívül támogatni kell a hatékonyságot 

fokozó és az üzemanyag-fogyasztást, 

valamint a CO2-kibocsátást csökkentő új 

energiák használatát, valamint az 

aerodinamikusabb kialakítást és a 

berakodási tervek optimalizálását. Az 

üzemanyag-fogyasztás csökkentése 

érdekében a tagállamoknak meg kell 

fontolniuk az alapoknak a nehéz 

tehergépjárművek flottájának 

korszerűsítésére és naprakésszé tételére, 

valamint az utak karbantartására és 

fejlesztésére történő fordítását, továbbá az 

alacsony gördülési ellenállású 

gumiabroncsok és könnyebb pótkocsik 

használatának, valamint az alternatív 

üzemanyagok használatának támogatását, 

mint például a hidrogén vagy a műanyag 

újrahasznosításából és feldolgozásából 

származó üzemanyagok; 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 b preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3b) A Párizsi Megállapodás teljesítése 

érdekében a közlekedés 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 2050-

re közel nullának kell lennie. 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 c preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3c) Az 1990. évi értékhez képest 2050-

ig legalább 60%-kal kell csökkenteni a 

közlekedésből származó kibocsátásokat, 

ennek érdekében fontos, hogy a Bizottság 

felülvizsgálja és frissítse a jármű 

energiafogyasztását kiszámító eszközt 

(VECTO), hogy a nehézgépjárművek 

üzemanyag-fogyasztásának és CO2-

kibocsátásának kiszámítása során 

továbbra is biztosítsa az 

összehasonlíthatóságot és a 

költséghatékonyságot. 

Indokolás 

A VECTO-módszertan például nem tartalmazza a pótkocsi-aerodinamikát, ami jelentős 

csökkentési potenciált hordoz magában. A VECTO jelenlegi változata nem tér ki a pótkocsik 

módosítására, mivel a VECTO-módszertan szerint a pótkocsi kizárólag „standard” alap 

pótkocsiként jelenik meg; ugyanez a helyzet az üzemanyagfogyasztás csökkenésével, amely a 

hibrid erőátviteli rendszerekből származik – a VECTO jelenlegi változata a technológiai 

fejlődés e kategóriáját nem tudja figyelembe venni. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tehergépkocsik és buszok, vagyis 

a nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-

kibocsátása a közúti közlekedésből 

(4) A tehergépkocsik és buszok, vagyis 

a nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-

kibocsátása a közúti közlekedésből 
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származó kibocsátás körülbelül 

egynegyedét jelenti az Unióban, és 

várhatóan 2030-ig tovább fog emelkedni. 

Olyan hatékony intézkedéseket kell 

bevezetni a nehézgépjárművek 

kibocsátásának csökkentésére, amelyek 

hozzájárulnak a szükséges 

kibocsátáscsökkentéshez a közlekedési 

ágazatban. 

származó kibocsátás körülbelül 

egynegyedét és a teljes közlekedési 

kibocsátás ötödét jelenti az Unióban, és 

várhatóan 2030-ig gyors ütemben tovább 

fog emelkedni. Számos hatékony és jól 

időzített intézkedést kell bevezetni a 

használatban lévő és a jövőben gyártandó 
nehézgépjárművek kibocsátásának 

csökkentésére, amelyek hozzájárulnak a 

szükséges kibocsátáscsökkentéshez a 

közlekedési ágazatban. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A szállítási hatékonyságot, az 

alternatív üzemanyagokat, a közúti 

infrastruktúrát, a gépjármű-technológiát 

és az intermodalitást érintő számos 

intézkedés hozzájárulása szükséges a 

közlekedési ágazat 

kibocsátáscsökkentésére irányuló átfogó 

megközelítés kialakításához. A 

nehézgépjárművek kibocsátáscsökkentése 

elérhető továbbá megoldások és ösztönzők 

kidolgozása révén a konvojban haladás, a 

járművezetők képzése, a flottamegújítás, a 

torlódások csökkentése és az 

infrastruktúra karbantartását célzó 

beruházások területén. 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A nehézgépjárművek üzemanyag-

fogyasztásának és CO2-kibocsátásának 

csökkentésére irányuló stratégiáról szóló 

2014-es közleményében13 a Bizottság 

felismerte, hogy az ilyen intézkedések 

(5) A nehézgépjárművek üzemanyag-

fogyasztásának és CO2-kibocsátásának 

csökkentésére irányuló stratégiáról szóló 

2014-es közleményében13 a Bizottság 

felismerte, hogy az ilyen intézkedések 
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bevezetésének előfeltétele a CO2-

kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás 

meghatározására szolgáló szabályozott 

eljárás. 

bevezetésének előfeltétele a CO2-

kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás 

meghatározására szolgáló szabályozott 

eljárás. Az „Európa mozgásban” nevű 

2017-es mobilitási csomagban a Bizottság 

a nehézgépjárművekre vonatkozó 

előírások tekintetében javaslatot irányzott 

elő 2018 első félévére. E javaslat időben 

történő közzététele alapvető fontosságú az 

új előírások gyors alkalmazásának 

lehetővé tétele érdekében. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014)0285. 13 COM(2014)0285. 

 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) Bár az elmúlt évtizedek során 

javult a nehézgépjárművek üzemanyag-

hatékonysága, a fuvarozó vállalatoknak – 

amelyek nagy része csak néhány járművet 

üzemeltető kkv – még nem állnak 

rendelkezésére szabványos információk az 

üzemanyag-hatékonysági technológiák 

értékelésére, melyek alapján 

összehasonlíthatnák a járműveket, és a 

lehető legtudatosabb vásárlói döntéseket 

hozhatnák, mérsékelve a működési 

költségeik mintegy negyedét kitevő 

üzemanyagköltségeket. 

Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A jármű CO2-kibocsátásra és 

üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó 

teljesítményét nyilvánosan hozzáférhetővé 

kell tenni annak érdekében, hogy minden 

(7) A jármű CO2-kibocsátásra és 

üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó 

teljesítményét nyilvánosan hozzáférhetővé 

kell tenni annak érdekében, hogy minden 
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jármű-üzembentartó megalapozott döntést 

hozhasson vásárláskor. Ilyenformán 

minden járműgyártó össze fogja tudni 

hasonlítani járművei teljesítményét más 

gyártmányok teljesítményével. Ez 

ösztönözni fogja az innovációt, ami pedig 

fokozza majd a versenyképességet. Ez az 

információ az uniós és tagállami szintű 

szakpolitikai döntéshozók számára is 

szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy olyan 

szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek 

előmozdítják az energiahatékonyabb 

járművek elterjedését. Éppen ezért 

helyénvaló a(z) [a megfelelő hivatkozás 

beillesztése]-ról/-ről szóló (EU) […/…] 

bizottsági rendeletben az új 

nehézgépjárművek tekintetében 

meghatározott CO2-kibocsátási és 

üzemanyag-fogyasztási értékek nyomon 

követése, ezek jelentése a Bizottságnak és 

nyilvánossá tétele. 

jármű-üzembentartó megalapozott döntést 

hozhasson vásárláskor, és a harmadik 

felek, köztük a polgárok és nem 

kormányzati szervezetek, nyomon 

követhessék az CO2-kibocsátás 

korlátozására tett erőfeszítéseket. 

Ilyenformán minden járműgyártó össze 

fogja tudni hasonlítani járművei 

teljesítményét más gyártmányok 

teljesítményével. Ez ösztönözni fogja az 

innovációt, ami pedig fokozza majd a 

versenyképességet. Ez az információ az 

uniós és tagállami szintű szakpolitikai 

döntéshozók számára is szilárd alapot 

biztosít ahhoz, hogy olyan szakpolitikákat 

dolgozzanak ki, amelyek előmozdítják az 

energiahatékonyabb járművek elterjedését, 

valamint növeli a VECTO-eszköz 

megbízhatóságát, javítja az átláthatóságot, 

továbbá ösztönzi az innovációt és a 

versenyképességet. Az adatok 

összehasonlíthatóságának megkönnyítése, 

valamint az adatok minőségének és 

átláthatóságának biztosítása érdekében 

éppen ezért helyénvaló a(z) [a megfelelő 

hivatkozás beillesztése]-ról/-ről szóló (EU) 

[…/…]15 bizottsági rendeletben az új 

nehézgépjárművek tekintetében 

meghatározott CO2-kibocsátási és 

üzemanyag-fogyasztási értékek nyomon 

követése, ezek jelentése a Bizottságnak és 

azonnali nyilvánossá tétele egységes 

módszertan és forma alapján. 

__________________ __________________ 

15 A Bizottság (EU) […/…] rendelete az 

595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-

kibocsátásának és üzemanyag-

fogyasztásának meghatározása tekintetében 

történő végrehajtásáról, valamint a 

2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és az 582/2011/EU bizottsági 

rendelet módosításáról (HL L…,..,..). 

15 A Bizottság (EU) […/…] rendelete az 

595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-

kibocsátásának és üzemanyag-

fogyasztásának meghatározása tekintetében 

történő végrehajtásáról, valamint a 

2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv és az 582/2011/EU bizottsági 

rendelet módosításáról (HL L…,..,..). 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 
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8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Helyénvaló nyomon követni és 

bejelenteni az összes új nehézgépjármű és 

pótkocsi nyilvántartásba vételére 

vonatkozó adatokat – az erőátviteli 

rendszerekre és a karosszériára vonatkozó 

adatokat is ideértve – annak érdekében, 

hogy átfogó ismereteket szerezzünk az 

uniós nehézgépjárműpark összetételéről, 

idővel történő változásairól és a CO2-

kibocsátást érintő lehetséges hatásáról. 

(8) Helyénvaló nyomon követni és 

bejelenteni az összes új nehézgépjármű és 

pótkocsi nyilvántartásba vételére 

vonatkozó adatokat – az erőátviteli 

rendszerek és motorok hatékonyságára, 

valamint a legalapvetőbb 

karosszériaelemekre és  alkatrészekre 
vonatkozó adatokat is ideértve – annak 

érdekében, hogy átfogó ismereteket 

szerezzünk az uniós nehézgépjárműpark 

összetételéről, idővel történő változásairól 

és a CO2-kibocsátást érintő lehetséges 

hatásáról. Fontos a szoros együttműködés 

a tagállamok illetékes hatóságai és a 

gépkocsik gyártói között az adatok 

figyelése és bejelentése terén. 

 

Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A CO2-kibocsátást és üzemanyag-

fogyasztást szemléltető adatok egyes, 

[2019-ben] nyilvántartásba vett új 

nehézgépjárművekre vonatkozóan fognak 

rendelkezésre állni. Ettől az időponttól 

kezdődően ezért a tagállamok illetékes 

hatóságainak kötelező lesz rendelkezésre 

bocsátaniuk az új nyilvántartásba vételekre 

vonatkozó adatokat, a gyártóknak pedig az 

ilyen járművekre vonatkozó műszaki 

adatokat. 

(9) A CO2-kibocsátást és üzemanyag-

fogyasztást szemléltető adatok egyes, 

[2019-ben] nyilvántartásba vett új 

nehézgépjárművekre vonatkozóan fognak 

rendelkezésre állni. Ettől az időponttól 

kezdődően ezért a tagállamok illetékes 

hatóságainak kötelező lesz rendelkezésre 

bocsátaniuk az új nyilvántartásba vételekre 

vonatkozó adatokat, a gyártóknak pedig az 

olyan járművekre vonatkozó műszaki 

adatokat, amelyek vonatkozásában a kért 

adatok rendelkezésre állnak. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 



 

AD\1141632HU.docx 11/21 PE610.542v03-00 

 HU 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A járművek CO2-kibocsátásának és 

üzemanyag-fogyasztási teljesítményének 

meghatározásához szükséges műszaki 

adatoknak nyilvánosan hozzáférhetőnek 

kell lenniük annak érdekében, hogy a 

járművek műszaki előírásai és az azokhoz 

kapcsolódó teljesítmény átláthatóbbá 

váljon, és hogy fokozódjon a gyártók 

közötti verseny. Csak a személyes adatok 

védelme és a tisztességes verseny miatt 

érzékeny adatokat nem lehet közzétenni. 

Ugyanakkor a közérdek szempontjából 

egyértelmű, hogy a járművek 

teljesítményének meghatározásához 

szükséges műszaki adatok nyilvánosak 

legyenek. Az ilyen adatok ezért nem 

élvezhetnek mentességet a nyilvánosságra 

hozatal alól. 

(10) A járművek CO2-kibocsátásának és 

üzemanyag-fogyasztási teljesítményének 

meghatározásához szükséges releváns 

műszaki adatoknak nyilvánosan 

hozzáférhetőnek kell lenniük annak 

érdekében, hogy a járművek műszaki 

előírásai és az azokhoz kapcsolódó 

teljesítmény átláthatóbbá váljon, és hogy 

fokozódjon a gyártók közötti verseny. Csak 

a személyes adatok védelme és a 

tisztességes verseny miatt érzékeny 

adatokat nem lehet közzétenni. Mivel a 

járművek teljesítményének 

meghatározásához és értékeléséhez 

szükséges releváns műszaki adatok 

hozzáférhetősége egyértelműen közérdek, 
az összes bejelentett adatot a nyilvánosság 

számára elérhetővé kell tenni, a személyes 

vagy üzleti szempontból érzékeny adatok 

kivételével. 

 A Bizottság megvizsgálja, hogy 

helyénvaló-e ez utóbbi adatok anonim 

módon történő hozzáférhetővé tétele 

elismert harmadik felek számára, 

valamint azokat a feltételeket, amelyek 

mellett ez a verseny veszélyeztetése nélkül 

megvalósulhat, és amennyiben 

helyénvalónak ítéli, jogalkotási javaslatot 

terjeszt elő e rendelet módosítására az e 

tekintetben. 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A nyomon követés és jelentéstétel 

tárgyát képező adatoknak mindenképpen 

megalapozottaknak és megbízhatóknak kell 

lenniük. A Bizottságnak ezért rendelkeznie 

kell a végleges adatok ellenőrzésére és 

adott esetben korrigálására alkalmas 

(11) Figyelembe véve, hogy a 

tagállamok illetékes hatóságai és a 

járműgyártók együttesen felelősek a 

benyújtott adatok helytállóságáért és 

minőségéért (paraméterek: különböző 

menetciklusokra lebontott fogyasztás, 
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eszközzel. Az ellenőrzési 

követelményeknél ezért az adatok 

megfelelő nyomon követését és 

ellenőrzését lehetővé tevő paramétereket is 

meg kell adni. 

CO2-kibocsátás, járműspecifikációk és 

alkalmazott technológiák), a nyomon 

követés és jelentéstétel tárgyát képező 

adatoknak mindenképpen 

megalapozottaknak és megbízhatóknak kell 

lenniük. A Bizottságnak ezért rendelkeznie 

kell a végleges adatok ellenőrzésére és 

adott esetben korrigálására alkalmas 

eszközzel. Az ellenőrzési 

követelményeknél ezért az adatok 

megfelelő nyomon követését és 

ellenőrzését lehetővé tevő paramétereket is 

meg kell adni, mindig kellőképp 

figyelembe véve az adatvédelemmel 

kapcsolatos szabályozást. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A VECTO-rendszerrel kapcsolatos 

tapasztalatok értékelését követően a 

Bizottságnak jogalkotási javaslatokat kell 

előterjesztenie a valós vezetési feltételek 

melletti kibocsátási (RDE) vizsgálatok 

bevezetésére a nehézgépjárművek 

esetében; 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Az e rendeletben a nyomon 

követett adatok ellenőrzéséről és 

korrigálásáról szóló rendelkezések 

végrehajtására vonatkozó egységes 

feltételek biztosítása érdekében a 

Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 

ruházni. E hatásköröket a 182/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 

törölve 
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megfelelően kell gyakorolni. 

Indokolás 

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és 

intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és 

bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért 

ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak érdekében, hogy az 

adatszolgáltatási követelmények és a 

nyomonkövetési és jelentéstételi eljárás 

idővel továbbra is releváns maradjon a 

nehézgépjárművek CO2-kibocsátáshoz való 

hozzájárulásának értékelése szempontjából, 

valamint hogy biztosítsa az új és fejlett 

CO2-kibocsátáscsökkentő technológiákra 

vonatkozó adatok rendelkezésre állását, 

felhatalmazást kell adni a Bizottságnak az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 

290. cikkének megfelelő jogi aktusok 

elfogadására az adatszolgáltatási 

követelmények, valamint a mellékletekben 

megállapított nyomonkövetési és jelentési 

eljárás módosítását illetően. Különösen 

fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 

munkája során megfelelő konzultációkat 

folytasson, többek között szakértői szinten, 

és hogy e konzultációkra a jogalkotás 

minőségének javításáról szóló 2016. április 

13-i intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament 

és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 

részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. 

(14) Annak érdekében, hogy az 

adatszolgáltatási követelmények és a 

nyomonkövetési és bejelentési eljárás 

idővel továbbra is releváns maradjon a 

nehézgépjárművek CO2-kibocsátáshoz való 

hozzájárulásának értékelése szempontjából, 

valamint hogy biztosítsa az új és fejlett 

CO2-kibocsátáscsökkentő technológiákra 

vonatkozó adatok rendelkezésre állását, 

továbbá a nyomon követett és bejelentett 

adatok megfelelő ellenőrzését és 

kiigazítását, felhatalmazást kell adni a 

Bizottságnak az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 290. cikkének megfelelő 

jogi aktusok elfogadására az 

adatszolgáltatási követelmények, valamint 

a mellékletekben megállapított 

nyomonkövetési és bejelentési eljárás 

módosítását illetően. Különösen fontos, 

hogy a Bizottság az előkészítő munkája 

során megfelelő konzultációkat folytasson, 

többek között szakértői szinten, és hogy e 

konzultációkra a jogalkotás minőségének 

javításáról szóló 2016. április 13-i 

intézményközi megállapodásnak 

megfelelően kerüljön sor. A 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

előkészítésében való egyenlő részvétel 

biztosítása érdekében az Európai Parlament 

és a Tanács a tagállamok szakértőivel 

egyidejűleg kap kézhez minden 

dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
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részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok előkészítésével 

foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. 

Indokolás 

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és 

intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és 

bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért 

ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nehézgépjárművek adatainak központi 

nyilvántartása 

A nehézgépjárművek adatainak központi 

adatbázisa 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság központi nyilvántartást 

vezet a 4. és 5. cikkel összhangban 

bejelentett adatokról. A nyilvántartásnak 

az I. melléklet B. részében meghatározott 

1., 24., 25., 32., 33., 39. és 40. adat 

kivételével nyilvánosan hozzáférhetőnek 

kell lennie. 

(1) A Bizottság központi adatbázist 

vezet a 4. és 5. cikkel összhangban 

bejelentett adatokról. Az adatbázisnak az I. 

melléklet B. részében meghatározott 1., 4., 

5.,23.,24., 25., 32., 33., 39. és 40. adat 

kivételével nyilvánosan, ingyenesen és 

digitálisan kereshető módon 
hozzáférhetőnek kell lennie. Az adatok 

nyilvánosságra hozatala előtt a 

Bizottságnak tájékoztatnia kell az érintett 

tagállamokat és gyártókat. A Bizottság 

megvizsgálja, hogy helyénvaló-e az, hogy 

az első albekezdésben említett adatokat 

anonim módon hozzáférhető kérésre az 

elismert harmadik felek, valamint azon 

körülményeket, amelyek között a verseny 

veszélyeztetése nélkül kell, hogy sor 

kerüljön, és adott esetben jogalkotási 

javaslatot terjeszt elő e rendelet 

módosítására az e tekintetben. 
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Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottság saját maga is végezhet 

a 4. és 5. cikk szerint bejelentett adatok 

minőségére vonatkozó ellenőrzést. 

(2) A Bizottság saját maga is 

rendszeresen végez reprezentatív minta 

alapján a 4. és 5. cikk szerint bejelentett 

adatok minőségére vonatkozó ellenőrzést. 

Ellenőrzéseket végezhet az adatok 

megszerzéséhez használt módszerek 

minőségére vonatkozóan, felhasználva 

minden elérhető és megfelelő tesztelési és 

mérési technológiát.  

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Amennyiben a Bizottság 

adathibáról értesül, vagy saját ellenőrzése 

alapján eltéréseket állapít meg az 

adatkészletben, adott esetben megteszi a 

szükséges intézkedéseket a 6. cikkben 

említett központi nyilvántartásban 

közzétett adatok kijavítására. 

(3) Amennyiben a Bizottság 

adathibáról értesül, vagy saját ellenőrzése 

alapján eltéréseket állapít meg az 

adatkészletben, megteszi a szükséges 

intézkedéseket a 6. cikkben említett 

központi adatbázisban közzétett adatok 

kijavítására. Lehetővé kell tenni a 

tagállamok és a gyártók számára, hogy az 

értesítésektől számított három hónapon 

belül kijavítsák a hibákat. 

 Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a 

gyártó szándékosan meghamisította az 

adatokat, akkor haladéktalanul felszólítja 

az illetékes hatóságokat, hogy javítsák ki 

az adatokat és hozzák meg a megfelelő 

intézkedéseket, összhangban a 

2007/46/EK irányelvvel. 

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 3 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottságnak elküldött 

információkban és adatokban 

tapasztalható helytelen gyakorlatokra 

vagy hibákra vonatkozó bejelentések 

esetén a bejelentőket külön státuszban és 

védelemben kell részesíteni, tekintettel a 

bejelentés veszélyességére és közérdekű 

jellegére, a visszaéléseket bejelentő 

személyek védelmére vonatkozó általános 

jogi kereten belül. Ha ezeket a helytelen 

gyakorlatokat bejelentették valamely 

tagállam illetékes hatóságainak és/vagy a 

járműgyártóknak, ám erről nem 

tájékoztatták megfelelően a Bizottságot, a 

Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusok elfogadásával szankcionáló 

intézkedéseket hozhat. 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az elemzésnek tartalmaznia kell 

legalább az uniós nehézgépjárműparknak, 

valamint az egyes gyártók 

nehézgépjárműinek az átlagos üzemanyag-

fogyasztás és CO2-kibocsátás tekintetében 

elért teljesítményét. Amennyiben azok 

rendelkezésre állnak, figyelembe kell 

vennie az új és fejlett CO2-

kibocsátáscsökkentő technológiák 

elterjedésére vonatkozó adatokat is. 

(2) Az elemzésnek tartalmaznia kell 

legalább az uniós nehézgépjárműparknak, 

valamint az egyes gyártók 

nehézgépjárműinek az üzemanyag-

fogyasztás és CO2-kibocsátás tekintetében 

elért teljesítményét, az egyes 

motorhasználati ciklusokra vonatkozóan, a 

VECTO rendszerben használt 

katalogizálást követve. Amennyiben azok 

rendelkezésre állnak, figyelembe kell 

vennie az új és fejlett CO2-

kibocsátáscsökkentő technológiák 

elterjedésére vonatkozó adatokat is, köztük 

az alternatív motorokat és/vagy alternatív 

üzemanyagokat. A gyártók 

összehasonlítása a szállítási funkciók 

csoportjaiként történik annak biztosítása 

érdekében, hogy az összehasonlítások 

érvényesek legyenek. 
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Indokolás 

A járműgyártók gyakran teljesen eltérő szállítási funkciók ellátására vonatkozó 

felszereléseket kínálnak. Ennek megfelelően a gyártók teljesítményét nem lehet egyszerű 

teljesítmény-összehasonlítással mérni, mert például a főútvonalakon való közlekedést kell 

összehasonlítani a rövid városi utakkal. 

 

 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A Bizottság indokolatlan 

késedelem nélkül felülvizsgálja a jármű 

energiafogyasztását kiszámító eszközzel 

(VECTO) végzett vizsgálati eljárást annak 

érdekében, hogy az technológiasemleges 

módon valamennyi nehéztehergépjármű-

kategóriára, pótkocsira és alternatív 

meghajtású járműre, köztük a hibrid és 

kibocsátásmentes erőátviteli rendszerekre 

kiterjedjen, és legkésőbb 2020-ig jelentést 

tesz minden lényeges adatról. 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

9 cikk törölve 

A végrehajtási hatáskörök átruházása  

A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 

révén meghatározhatja a 7. cikk (2) és (3) 

bekezdésében említett ellenőrző és 

korrekciós intézkedéseket. E végrehajtási 

jogi aktusokat a 11. cikkben említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

kell elfogadni. 
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Indokolás 

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és 

intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és 

bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért 

ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 12. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el ezen rendelet kiegészítése 

céljából, hogy meghatározza a 7. cikk (2) 

és (3) bekezdésében említett ellenőrzési és 

kiigazítási intézkedéseket.  

Indokolás 

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és 

intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és 

bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért 

ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. cikk törölve 

Bizottsági eljárás  

A Bizottságot a 280/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozat 9. 

cikkével létrehozott Éghajlatváltozási 

Bizottság segíti. Ez a bizottság a 

182/2011/EU rendelet értelmében vett 

bizottságnak minősül. 

 

Az e bekezdésre történő hivatkozáskor a 

182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 
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alkalmazni. 

Indokolás 

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és 

intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és 

bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért 

ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – táblázat – 26 a sor (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 26a. erőátviteli rendszer hatékonysága 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – táblázat – 34 a sor (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 34a. tengelyteljesítmény 
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ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és üzemanyag-

fogyasztásának nyomon követése és bejelentése 

Hivatkozások COM(2017)0279 – C8-0168/2017 – 2017/0111(COD) 
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