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RÖVID INDOKOLÁS

1995. óta az EU egy olyan közösségi stratégiát követ, amely a személygépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányul. E stratégia három alapelven nyugszik: a 
gépjárműgyártók részéről a CO2-kibocsátás csökkentésére vonatkozó önkéntes 
kötelezettségvállalás, a tüzelőanyag-hatékony járművek vásárlásának adókedvezményeken 
keresztüli ösztönzése és a fogyasztók megfelelőbb tájékoztatása. 1995 és 2007 között 
járműmotor-technológia terén jelentős tüzelőanyag-hatékonysági előrehaladást értek el. A 
tüzelőanyag-hatékonyságban elért javulást azonban részben ismét ellensúlyozta a nagyobb 
járművek iránti megnövekedett kereslet. A személygépjármű-ágazat CO2-kibocsátása Európa 
összkibocsátásának kb. 12%-át teszi ki. A személygépjárművek kb. 78%-ban járulnak hozzá
az Európai Unió teljes személyforgalmához.

1. A rendeletre irányuló javaslat célja

E rendeletre irányuló javaslattal az Európai Bizottság 2012-től egy 130 g/km-ben 
meghatározott egységes és kötelező szén-dioxid-kibocsátási célértéket kíván bevezetni. Ezzel 
a közös célkitűzéssel az Európai Parlament is egyetért, továbbá támogatja a Bizottság által 
követett általános célkitűzéseket is. A rendelet Tanács és Parlament általi elfogadása során 
törekedni kell a verseny szempontjából semleges, társadalmilag méltányos, valamint az 
európai autóipar sokféleségét és a nemzetközi versenyben elfoglalt helyzetét figyelembe vevő 
fenntartható csökkentési célértékek kialakítására. 

2. Választási lehetőségek és az emelkedés mértéke (meredekség)

Különösen vitatott, hogy a csökkentési célértékek hogyan viszonyuljanak a kis és nagyobb 
járművekhez. A nagyobb járművek, amelyek esetében az európai gyártók világszerte 80%-os 
piaci részesedéssel bírnak, vezető szerepet töltenek be az új technológiák tekintetében. A
küszöbértékgörbe döntően a jármű tömegére irányul. Egy gyártó új személygépjármű-
parkjának átlaga tekintetében a járművek átlagos tömege alapján meghatározott CO2-
kibocsátási célérték a legjobb mérési alap. A kis járművekkel ellentétben a nagyobb járművek 
jelentősen nagyobb kibocsátási hozzájárulását a küszöbértékgörbe meredekségén keresztül 
határozzák meg.
A Bizottság által a küszöbértékgörbe tekintetében javasolt 60%-os meredekséget támogatják. 
A nagyobb járművekre vonatkozó csökkentési célérték jóval magasabb, mint a kis járművek 
esetében. A 60%-os meredekség azt eredményezi, hogy a CO2-kibocsátás nem a tömeg 
növekedésével párhuzamosan emelkedik, hanem jóval az átlag alatt.
A gépjárművek tömege a legalkalmasabb paraméter a fajlagos CO2-kibocsátási célérték 
meghatározására. A gépjárművek tömege kevésbé torzítja a versenyt, mint az egyéb 
paraméterek. Már Japánban és Kínában is a tömeget alkalmazzák a CO2-kibocsátással 
kapcsolatos jogalkotás alapjául. A tendencia könnyen figyelemmel kísérhető, az adatok 
rendelkezésre állnak. Mivel gépjárműgyártók platformkoncepciókat dolgoztak ki, a jármű-
alapterület nem igazán megfelelő mértékegység. A jármű-alapterület használata azt 
eredményezné, hogy az ugyanolyan platformmal rendelkező minden járműre – kialakításuktól 
és az össztömegüktől függetlenül – ugyanaz a CO2-kibocsátási célérték vonatkozna. Ráadásul 
a jármű-alapterület használata a kisméretű és alacsony CO2-kibocsátású városi autókat igen 
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hátrányosan érintené. 

3. Az integrált megközelítéshez kapcsolódó kiegészítő intézkedések

Az integrált megközelítés részét képező 120 g CO2/km-es célértékhez kapcsolódóan 
kiegészítő intézkedéseken keresztül további 10 g/km mértékű CO2-csökkentést irányoznak 
elő. Ilyen intézkedések az alacsony ellenállású kerekek, a gördülőellenállás csökkentése, a 
gumiabroncs megfelelő nyomásának ellenőrzését szolgáló rendszerek, a hatékony 
légkondicionáló berendezések és a váltásjelzők, amelyek révén együttesen kb. 5 g/km szén-
dioxid-kibocsátás takarítható meg. Ehhez jönnek még a bioüzemanyagok, amelyek esetében 
szintén mintegy 5 g/km szén-dioxiddal lehet számolni. Az új technológiák megvalósítása és 
az energiahatékony intézkedések végrehajtása érdekében célszerű lenne az öko-innovációkat 
is CO2-csökkentési intézkedésként elismerni. Mivel azonban nem minden öko-innovációra 
terjed ki az ellenőrzési eljárás, illetve a hatályos és nemzetközi szinten összehangolt eljárások
időigényesek és körülményesek, ezért kiegészítésképpen a 6. cikk és a IIa. melléklet szerinti 
eljárás bevezetése javasolt. Az öko-innovációk közé sorolhatók az ellenőrzési eljáráson felül a 
gépjármű-technológiai intézkedések, a karbantartással, a járművezető-oktatással és a 
helymeghatározó infrastruktúrával kapcsolatos intézkedések, valamint az energiatakarékos 
világítótestek, az autókban több, napenergiát hasznosító berendezés alkalmazása és a fáradt hő 
felhasználása. A cél minden olyan intézkedés támogatása, amely lehetővé teszi a környezeti 
mérleg javítását. 

4. Bevezetési szakasz

Mivel a járművek új típusainak és új platformjainak kifejlesztéséhez legalább 5–8 évre van 
szükség, célszerű lenne a 120 g/km-es CO2-kibocsátási célértéket nem egy konkrét határidőre, 
hanem többéves átmeneti időszak alatt megvalósítani. Ezért a javaslat az, hogy 2012-ben a 
gyártók új gépjárműparkjának az egynegyede, 2013-ban a fele, 2014-ben a háromnegyede és 
2015-ben a teljes gépjárműpark esetében el kell érni a 120 g/km-es CO2-kibocsátási 
célértéket, beleértve a kiegészítő intézkedéseket is. Erre a rugalmasságra azért van szükség, 
hogy a gyártók számára biztosítottak legyenek a fejlesztéshez szükséges keretek, valamint 
ezzel egyidejűleg lehetővé tegyék számukra az alternatív megoldások megtalálást. 

5. Szankciók

Az Európai Bizottság által javasolt 100–475 EUR/t CO2 mértékű bírságok jóval meghaladják
a CO2-tanúsítványok tekintetében az iparban és az energiaszektorban alkalmazott minden 
lehetséges kereskedelmi árat. Egy szankció – szándékát tekintve – nem gyengítheti az ipar 
innovációs erejét, hanem ösztönzőként kell szolgálnia az intézkedések végrehatása 
tekintetében, és esetlegesen azokat olyan kiegészítő intézkedések finanszírozására kell 
fordítani, amelyek biztosítják a kitűzött CO2-csökkentést. Ez a javasolt, az újonnan 
nyilvántartásba vett személygépkocsinként 10–40 EUR/g CO2 mértékű szankciókkal (ez 
tonnánként legfeljebb 200 eurós CO2-árnak felel meg) biztosítható lenne. Abból kell 
kiindulni, hogy a fogyasztók tájékoztatása és a gyártók közötti verseny révén egyébként is 
sokkal nagyobb nyomás nehezedik a gyártókra, hogy minden előírt határértéket betartsanak. 

6. Eltérések
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Az Európai Bizottság javaslatában számos eltérés szerepel, amelyeket egyenként kell 
felülvizsgálni. Az Európai Bizottság által javasolt határérték (évenként legfeljebb 10 000 
eladott új autó az EU-ban) évi 5000-re csökken, illetve egy 5 évben megszabott további 
mentesítést vezetnek be az olyan gyártók tekintetében, amelyek a rendelet szerinti csökkentési 
célértéket csak nehezen tudják teljesíteni, és éves szinten az EU-ban újonnan nyilvántartásba 
vett gépjárműveknek legfeljebb 1%-áért felelnek.

7. Hosszú távú célkitűzések

A hosszú távú célkitűzéseket 2014-ben a Palamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia az 
Európai Bizottság nyilvántartása és megfelelő javaslata alapján. Ekkor lehetőség nyílik 
áttekintést szerezni az új technológiákról is, beleértve az alternatív meghajtású modellek, mint 
például az akkumulátoros járművek bevezetését. A hosszú távú célkitűzéseknek továbbá azt is 
figyelembe kell venniük, hogy a jelenleg újonnan kifejlesztett motor- és hibridmeghajtású
rendszerek életciklusa csak relatíve rövid lesz, mivel már 10 évvel piaci bevezetésük után
elérhető lesz a helyi használatra szánt, CO2-mentes meghajtású járműtípusok következő 
generációja. A politikának ezért szabadon kell hagynia az új technológiák felé vezető utat. 
Már az e rendeletben az átlagos gépjárműparkra vonatkozóan előírt 120 g/km CO2-kibocsátási 
célérték végrehajtása is azt eredményezi, hogy a gépjárműpark átlagos fogyasztását a 
benzines járműveknél kb. 5 l/100 km-re, a dízeles járműveknél pedig 4,5 l/100 km-re kell 
csökkenteni. Ezek a jelenlegi helyzetet tekintve igen nagyra törő célértékek.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E kötelezettségvállalás egyik 
legfontosabb következménye a tagállamok 
számára, hogy jelentősen csökkenteniük
kell a személygépkocsik kibocsátását. A 
kibocsátások szükséges jelentős 
csökkentése érdekében szakpolitikai 
célkitűzéseket és intézkedéseket kell 
végrehajtani tagállami és közösségi 

(4) E kötelezettségvállalás egyik 
legfontosabb következménye, hogy 
jelentősen csökkenteni kell a 
személygépkocsik kibocsátását is. Ehhez 
az új autók gyártóira és importőreire 
vonatkozó kibocsátási előírásokra van 
szükség. Kizárólag egy közösségi szintű 
szabályozás biztosítja, hogy az újonnan 
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szinten nemcsak az ipari és 
energiaágazatban, hanem a Közösség 
gazdaságának minden ágazatában. Az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében a közúti közlekedés az EU 
második legjelentősebb ágazata, amelynek 
kibocsátása folyamatosan emelkedik. Ha a 
közúti közlekedés által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatás
továbbra is nő, ez jelentős mértékben 
aláássa az éghajlatváltozás megfékezésére 
egyéb területeken tett erőfeszítéseket.

nyilvántartásba vett gépjárművekre az 
Európai Unió valamennyi tagállamában 
ugyanolyan feltételek vonatkozzanak. A 
tagállamok és a Közösség által a szén-
dioxid csökkentése tekintetében kitűzött 
összes cél eléréséhez nem elegendő 
csupán az iparban és az 
energiaszektorban intézkedéseket hozni, 
hanem arra a közlekedés és a háztartások 
esetében is szükség van. A benyújtott 
javaslat az európai személygépjármű-
ágazatra vonatkozik. Az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása tekintetében a 
közúti közlekedés az EU második 
legjelentősebb ágazata, amelynek 
kibocsátása folyamatosan emelkedik. Ha a 
közúti közlekedés CO2-kibocsátása
továbbra is nő, ez jelentős mértékben 
aláássa az éghajlatváltozás megfékezésére 
egyéb területeken tett erőfeszítéseket.

Or. de

Indokolás

E rendelet értelmében nem a tagállamoknak kell csökkenteniük a kibocsátást, hanem a 
személygépjárművek gyártóinak, illetve importőreinek. Nem az „éghajlati hatások”
tekintetében fenyeget a további növekedés veszélye, hanem az üvegházhatást okozó gázok, 
különösen a szén-dioxid tekintetében.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az új személygépkocsikkal 
kapcsolatban közösségi célok kitűzésére 
van szükség: meg kell akadályozni a belső 
piac széttöredezését, amellyel a tagállami 
szinten meghozott, egymástól eltérő 
intézkedések fenyegetnek. A gyártók 
számára a közösségi célok nagyobb 
biztonságot jelentenének a tervezésben és 

(5) Az új személygépkocsikkal 
kapcsolatban közösségi célok kitűzésére 
van szükség: meg kell akadályozni a belső 
piac széttöredezését, amellyel a tagállami 
szinten meghozott, egymástól eltérő 
intézkedések fenyegetnek. A gyártók 
számára a közösségi célok nagyobb 
biztonságot jelentenének a tervezésben és 
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nagyobb rugalmasságot a CO2-
kibocsátással kapcsolatos követelmények 
teljesítésében, mint abban az esetben, ha 
csupán egymástól független nemzeti 
kibocsátáscsökkentési célok léteznének. A 
kibocsátási normák meghatározása során 
az innováció ösztönzése és az 
energiafogyasztás csökkentése mellett 
fontos figyelembe venni a piacokra és a 
gyártók versenyképességére gyakorolt 
hatást, a felmerülő közvetlen és közvetett 
üzleti költségeket, valamint az innováció 
ösztönzése és az energiafogyasztás 
csökkenése terén jelentkező előnyöket.

nagyobb rugalmasságot a CO2-
kibocsátással kapcsolatos követelmények 
teljesítésében, továbbá megakadályozzák, 
hogy a tagállamok között az egymástól 
független nemzeti kibocsátáscsökkentési 
célok miatt versenytorzulás jöjjön létre. Az 
ilyen versenytorzulások pont ellentétesek 
lennének az egységes európai belső piac 
megteremtésének céljával. A kibocsátási 
normák meghatározása során az innováció 
ösztönzése és az energiafogyasztás 
csökkentése mellett fontos figyelembe 
venni a piacokra és a gyártók 
versenyképességére gyakorolt hatást, a 
felmerülő közvetlen és közvetett üzleti 
költségeket, valamint az innováció 
ösztönzése és az energiafogyasztás 
csökkenése terén jelentkező előnyöket.

Or. de

Indokolás

Csak az EKSz. 95. cikkén alapuló egységes európai szabályozás állja útját a 
versenytorzulásoknak, valamint a nemzeti egyedi intézkedéseknek és külön rendelkezéseknek.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az új autók esetében kitűzött átlagos 
célértéket megvalósító jogszabályi 
keretnek a verseny szempontjából 
semleges, társadalmilag méltányos és az 
európai autóipar sokféleségét figyelembe 
vevő fenntartható csökkentési célértékeket 
kell kitűznie, elkerülve a verseny 
indokolatlan torzulását az autóiparban. A 
jogi keretszabályozásnak igazodnia kell az 
Európai Unió kiotói vállalásainak 
teljesítésére vonatkozó átfogó 
célkitűzéshez, illetve ki kell egészülnie 

(11) Az új autók esetében kitűzött átlagos 
célértéket megvalósító jogszabályi 
keretnek a verseny szempontjából 
semleges, társadalmilag méltányos és az 
európai autóipar sokféleségét figyelembe 
vevő fenntartható csökkentési célértékeket 
kell kitűznie, elkerülve a verseny torzulását 
az autóiparban. A jogi keretszabályozásnak 
igazodnia kell az Európai Unió kiotói 
vállalásainak teljesítésére vonatkozó átfogó 
célkitűzéshez, illetve ki kell egészülnie 
olyan egyéb, elsősorban a felhasználással 
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olyan egyéb, elsősorban a felhasználással 
kapcsolatos eszközökkel, mint a 
differenciált gépjármű- és energiaadók 
bevezetése.

kapcsolatos eszközökkel, mint a 
differenciált gépjármű- és energiaadók 
bevezetése.

Or. de

Indokolás

Felesleges, hogy az Európai Bizottság az „indokolatlan” versenytorzulás kifejezést használja.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínűsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérő fogyasztói igényeket, a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó célértékeket a 
személygépkocsik rendeltetésének
függvényében, lineáris alapon kell 
meghatározni. A rendeltetés 
meghatározására a legalkalmasabb 
paraméter a tömeg, mivel ez megfelelő 
kapcsolatban áll a jelenlegi kibocsátással 
és ezáltal reálisabb és a verseny 
szempontjából semleges célértéket 
eredményez, továbbá azért is, mert a 
tömegre vonatkozó értékek már most 
rendelkezésre állnak. A rendeletetésen 
alapuló megközelítés hosszú távú 
értékelésének megkönnyítése érdekében 
azonban a rendeltetés leírására szolgáló 
másik paraméterre, az „alapterületre” (a 
nyomtáv és a tengelytávolság szorzata) 
vonatkozóan is szükséges adatokat 
gyűjteni. A célértékek meghatározásakor 
figyelembe kell venni az új gépkocsik 
tömegének várható alakulását 2012-ig, és 
el kell kerülni azokat az esetleges 

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínűsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérő fogyasztói igényeket, a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó célértékeket a 
személygépkocsik tömegének
függvényében, lineáris alapon kell 
meghatározni. A célérték meghatározására 
a legalkalmasabb paraméter a tömeg, mivel
azt számszerűen tartják nyilván, megfelelő 
kapcsolatban áll a jelenlegi CO2-
kibocsátással, és ezáltal reálisabb és a 
verseny szempontjából semleges célértéket 
eredményez. Azonban az alternatív 
paraméterre, az „alapterületre” (a nyomtáv 
és a tengelytávolság szorzata) vonatkozóan 
is szükséges adatokat gyűjteni, azonban 
kizárólag azzal a céllal, hogy
megkönnyítsék a 2014-es felülvizsgálat 
keretében sorra kerülő hosszú távú 
értékeléseket.
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ösztönzőket, amelyek – a szükségszerűen 
magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
célértékből való profitálás érdekében – a 
járművek tömegének növelését 
eredményeznék. Ezért a 2012-re kitűzött 
célértékek meghatározása során számolni 
kell annak lehetőségével, hogy a jövőben 
a gyártók önálló döntése következtében az 
újonnan gyártott és az uniós piacra kerülő 
gépkocsik tömege autonóm módon 
növekedni fog. Végül a célkitűzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a 
kibocsátás csökkentését, ugyanakkor el 
kell ismerni, hogy a legjelentősebb 
csökkenés a nagyobb tömegű gépkocsik 
esetében érhető el.

Or. de

Indokolás

A fenti módosítás a nyelvi érthetőséget és a tartalmi pontosítást szolgálja. Az úgynevezett 
autonóm tömegnövekedést adott esetben szintén módosítanák közvetlenül a hatálybalépés 
előtt, ami jelentősen megnehezítené a 2015-ig való tervezés biztonságát.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) E rendelet célja, hogy megfelelő 
ösztönzőket teremtsen a járműipar számára 
az új technológiákba való beruházásra. A 
rendelet közvetlenül előmozdítja az 
ökoinnovációt és tekintetbe veszi a 
jövőbeni technológiai fejlődést. Mindez
növeli az európai ipar versenyképességét és 
minőségi munkahelyeket teremt.

(13) E rendelet célja, hogy megfelelő 
ösztönzőket teremtsen a járműipar 
(gépjárműgyártók és beszállítók) számára 
az új technológiákba való beruházásra. A 
rendeletet ezért úgy kell megalkotni, hogy
az üvegházhatást okozó gázokat csökkentő 
öko-innovációkat megjutalmazza és 
beszámítsa, és ezáltal az európai autóipar 
és a kapcsolódó beszállítók piacvezető 
szerepét támogassa, valamint kellőképpen
tekintetbe vegye a jövőbeni technológiai 
fejlődést. Ez fenntartható módon 
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előmozdítja az európai ipar 
versenyképességét és minőségi 
munkahelyeket biztosít az Európai 
Unióban.

Or. de

Indokolás

Ez a rendelettervezet korlátozza a beszámítható öko-innovációkat, mint olyan megoldásokat, 
amelyek az érvényes ellenőrzési eljárásban teljes mértékben érvényre jutnak. Az átlagosan
beszámított „kiegészítő intézkedésekkel” elérhető csupán 5 g CO2/km-es, illetve a 
bioüzemanyagok bevonásával elérhető 10 g CO2/km-es csökkentés nem kielégítő. Ez így 
messze elmarad a technológiai és gazdasági lehetőségektől.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az e rendelet szerint meghatározott 
célértékek teljesülésének biztosítása 
érdekében megbízható előírás-teljesítési 
mechanizmusra van szükség.

(19) Az e rendelet szerint meghatározott 
célértékek teljesülésének biztosítása 
érdekében a Szerződéssel összhangban 
álló szankcionálási mechanizmusra van 
szükség.

Or. de

Indokolás

A szankciók megállapításánál valamennyi körülményt figyelembe kell venni, és szem előtt kell 
tartani az EKSz. 95. cikkének hatókörét is.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 

(22) Az e rendelet szerinti, új autókra 
vonatkozó CO2-kibocsátási célértékek
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kell értékelni. Az e rendelet alapján
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2012-től kezdve minden naptári évre 
vonatkozóan többletkibocsátási díjat kell 
fizetniük. A díj összege annak arányában 
változik, hogy az adott gyártó milyen 
mértékben lépte túl a célértéket. A díj 
összege az idővel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a műszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

gépjárműgyártók általi teljesítését 
közösségi szinten értékelik és ellenőrzik. 
Az e rendeletben meghatározott átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátási értéket 
túllépő gyártóknak 2012-től kezdve 
minden naptári évre vonatkozóan 
többletkibocsátási díjat kell fizetniük. A díj 
összege 2012 és 2015 között folyamatosan 
emelkedik és annak arányában változik, 
hogy az újonnan nyilvántartásba vett 
gépjárművek jelentős hányadára 
vonatkozó CO2-érték milyen mértékben
haladja meg a mindenkori célértéket. A 
díjfizetés csak akkor esedékes, ha az 
átlagos célértéket nem tartják be 2012-ben 
legalább a gépjárműpark egynegyede, 
2013-ban legalább a fele, 2014-ben 
legalább a háromnegyede, 2015-ben pedig 
a teljes gépjárműpark tekintetében. A díjat 
úgy határozzák meg, hogy az egyrészről 
kellő ösztönzőként szolgáljon a CO2-
kibocsátási célérték betartására, 
másrészről pedig valamelyest
összehasonlítható legyen az átlagos CO2-
kibocsátáscsökkentési költségekkel, illetve
az Európai Unió más ágazataiban 
jelentkező, a tanúsítványokhoz kapcsolódó 
kibocsátáskereskedelmi költségekkel is.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt 100–475 EUR/t CO2 mértékű díj jóval magasabb, mint az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere alapján a CO2-tanúsítványok esetében alkalmazott hasonló 
árak. A személygépjármű-gyártók – és ezáltal a fogyasztók –  ilyen egyoldalú hátrányos 
megkülönböztetése nem indokolt és gazdaságilag sem hatékony. A javasolt szankciók 
gyengítenék az ipar innovációs erejét, ezért olyan mértékűre kell csökkenteni, hogy egyrészről 
az innovációs ösztönző ereje elég nagy legyen, másrészről a díj tartható maradjon.
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22a) A beszedett többletkibocsátási díjak 
összegének teljes egészében egy külön 
alapba kell folynia, amelyet a közúti CO2-
kibocsátás csökkentését szolgáló új 
technológiák kutatására és az alacsony 
CO2-kibocsátású közlekedési rendszerek 
alkalmazására fordítanak. A 
pénzeszközök odaítélésében az Európai 
Bizottságot az e rendelet 12. cikke szerint 
létrehozott bizottság segíti.

Or. de

Indokolás

A technológiai innováció előmozdítása érdekében a többletkibocsátási díjak beszedéséből 
származó bevételeknek egy külön alapba kell folyniuk, amellyel az energiahatékony 
technológiák kutatását és fejlesztését, valamint a közúti CO2-kibocsátás csökkentését célzó 
intézkedéseket kell támogatni.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni.

(25) Az e rendelet végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket a Bizottságra 
ruházott végrehajtási hatáskörök 
gyakorlására vonatkozó eljárások 
megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 
1999/468/EK tanácsi határozattal 
összhangban kell elfogadni. Legkésőbb e 
rendelet hatálybalépésétől számított 5 
éven belül meg kell vizsgálni, hogy a 
Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök elegendőek-e vagy 



PA\718284HU.doc 13/39 PE404.748v01-00

Külső fordítás

HU

módosításra szorulnak.

Or. de

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28a) A jelenlegi ellenőrzési eljárás nem 
fedi le a szén-dioxid és az egyéb 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését szolgáló 
összes technológiai lehetőséget. Ezért egy 
olyan értékelési eljárást kell 
meghatározni, amely kiterjed az olyan
technológiai intézkedés bevezetésében 
rejlő csökkentési potenciálra is, amely 
nem része a 2007/715/EK rendelet szerinti 
ellenőrzési eljárásnak, illetve annak során 
nem jut kellően érvényre (ún. „öko-
innovációk”). Az öko-innovációkat a 
gyártók ösztönzési mechanizmusaként a 
rájuk vonatkozó külön CO2-csökkentési 
célértékekbe kell beszámítani.

Or. de

Indokolás

A gyártókra, beszállítókra és fogyasztókra irányuló, az öko-innovációk bevezetését célzó 
ösztönzőket csak akkor lehet elég nagynak tekinteni, ha valamennyi technológiai lehetőség 
kihasználható és beszámítható. A CO2-kibocsátás további csökkentését célzó innovációk 
támogatása nem csak a környezetvédelmet szolgálja, hanem hozzájárul az európai autóipar 
versenyképességének növeléséhez, a K+F területén minőségi munkahelyek teremtéséhez, 
valamint további technológiai fejlesztésekhez is.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belső piac megfelelő 
működése, valamint az EU azon általános 
célkitűzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjárműflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet az 
új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a járműmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlődésnek 
köszönhetően – 130 g/km-ben határozza 
meg; ezt az értéket a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 
mérik. Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek
további 10 g/km mértékű csökkentést 
irányoznak elő.

(1) Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belső piac megfelelő 
működése, valamint az EU azon általános 
célkitűzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjárműflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen.

(1a) A célértéket 2012-ben az új 
személygépjármű-parknak legalább az
egynegyede, 2013-ban legalább a fele, 
2014-ben legalább a háromnegyede és 
2015-ben annak teljes egésze tekintetében 
el kell érni. Annak érdekében, hogy a 120 
g/km CO2-kibocsátási célérték 2015-ben 
az új személygépjármű-park egésze 
tekintetében elérhető legyen, a 
járműtechnológia megfelelő fejlesztésére 
van szükség, amely az új 
személygépjárművek esetében 130 g/km-es
CO2-kibocsátási átlagértéket eredményez.
(1b) Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként kiegészítő 
intézkedéseket fog bevezetni, amelyek
legalább 10 g/km mértékű csökkentést 
irányoznak elő.

(1c) A szén-dioxid-kibocsátási célértékeket 
a 2007/715/EK rendelettel és az ahhoz 
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kapcsolódó végrehajtási jogszabályokkal 
összhangban határozzák meg. Az 
autógyártók és beszállítóik részéről tett, az 
üvegházhatást okozó gázok további 
csökkentését eredményező bizonyított 
kiegészítő intézkedéseket a 6. cikk és a III. 
melléklet szerint figyelembe veszik a 
járműtechnológiára vonatkozó 
követelményeknél.

Or. de

Indokolás

A mereven az érvényes ellenőrzési eljárás szerinti mérési eredményekre való szorítkozás és a 
10 g/km-es kiegészítő intézkedés kikötése csökkenti a technológiai lehetőségeket és nem 
ösztönzi a hatékony öko-innovációkat. A nyilvántartott gépjárműveket egységeknek kell 
tekinteni, és azok tekintetében a lehető legnagyobb technológiai előrehaladás elérésére kell 
törekedni. Az ellenőrzési eljárás folyamatos módosítása nem minősül hatékony megoldásnak. 
Ezért e rendelet 6. cikke és III. melléklete szerint lehetővé kell tenni a beszámításokat.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) 2014-ben a Bizottságnak egy 
nyilvántartás és egy jogi hatásvizsgálat 
alapján közép- és hosszú távú célokat kell 
javasolnia az újonnan nyilvántartásba vett 
gépjárművekre vonatkozóan 2020-tól és 
2025-től kezdődően, és ezt a javaslatot 
döntés céljából be kell nyújtania a 
Tanácsnak és a Parlamentnek.

Or. de

Indokolás

Az autóipar technológiai fejlődésének előmozdítása, valamint annak érdekében, hogy az 
autógyártóknak és a beszállítóknak hosszú távon biztosítsák a tervezési és beruházási 
biztonságot, célszerű egy részletes nyilvántartás és egy gondosan készített jogi hatásvizsgálat 
alapján hosszú távú célokat megállapítani, támogatva, illetve megvalósítva ezáltal az 
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alternatív technológiákat. Ezeket a célokat egy időszerű jogalkotási együttdöntési eljárás 
keretében kell meghatározni.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem kell figyelembe venni a 
Közösségen kívüli korábbi nyilvántartásba 
vételt, ha az a Közösségben való 
nyilvántartásba vétel előtt kevesebb mint 
három hónappal történt. 

(2) Nem kell figyelembe venni a 
Közösségen kívüli korábbi nyilvántartásba 
vételt, ha az a Közösségben való 
nyilvántartásba vétel előtt kevesebb mint 
egy hónappal történt.

Or. de

Indokolás

Az új nyilvántartásba vételt úgy kell meghatározni, hogy a legnagyobb mértékben kizárják az 
előírások megkerülésének lehetőségét és a verseny torzulását.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A rendelet hatálya alól kivételt 
képeznek azok a gépjárművek, amelyek a 
3. cikk (1) bekezdésének fc) pontja 
értelmében különleges társadalmi 
rendeltetéssel bírnak.

Or. de

Indokolás

E gépjárművek száma viszonylag csekély, így esetükben indokolt a mentesítés annak 
érdekében, hogy e szén-dioxid-szabályozás társadalmi fenntarthatósági követelményeinek 
teljes mértékben megfeleljenek.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „öko-innovációk”: az autógyártók és a 
beszállítók által tett minden olyan 
intézkedés, amely bizonyíthatóan és 
mérhetően hozzájárul az üvegházhatást 
okozó gázok, különösen a szén-dioxid 
kibocsátásának csökkentéséhez, valamint 
azokra nem terjed ki teljes egészében a 
2007/715/EK rendelet szerinti ellenőrzési 
eljárás, illetve azok jogilag nem
kötelezőek (különösen az 1. cikkben 
említett kiegészítő intézkedések részeként).

Or. de

Indokolás

A gyártókra, beszállítókra és fogyasztókra irányuló, az öko-innovációk bevezetését célzó 
ösztönzőket csak akkor lehet elég nagynak tekinteni, ha valamennyi technológiai lehetőség 
kihasználható és beszámítható. Az 1. cikkben említett kiegészítő intézkedéseken felüli, a 
kibocsátás további csökkentését célzó innovációk támogatása nem csak a környezetvédelmet 
szolgálja, hanem hozzájárul az európai K+F előmozdításához, az európai autóipar 
versenyképességének növeléséhez, minőségi munkahelyek teremtéséhez, valamint további 
technológiai fejlesztésekhez is.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) „extra kibocsátási kredit”: az olyan 
különösen alacsony CO2-kibocsátású 
személygépjárművekre vonatkozó
jóváírás, amelyek CO2-kibocsátási értéke
70 g/km alatt marad.

Or. de
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Indokolás

Az „extra kibocsátási kreditek” révén megfelelő jóváírásokat kaphatnak azok a gyártók, 
amelyek különösen alacsony CO2-kibocsátású gépjárműveket kínálnak. 

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fc) „különleges társadalmi rendeltetésű 
gépjármű”: ide tartoznak az alábbi M1
kategóriás gépjárművek:
i. a 2007/46/EK irányelv szerinti, 2000 kg-
ot meghaladó referenciatömegű, 
különleges rendeltetésű gépjármű,
ii. a 2000 kg-ot meghaladó 
referenciatömegű gépjármű, amelyet hét 
vagy több utas és egy vezető befogadására 
terveztek. Nem tartoznak ide a
2007/46/EK irányelv szerinti M1G 
kategóriás gépjárművek, 
iii. az 1760 kg-ot meghaladó 
referenciatömegű gépjármű, amelyet 
kizárólag ipari célokra gyártottak, és 
amely a közösségi politikával 
összhangban a mozgáskorlátozottak 
számára készült kerekes székkel 
használható.

Or. de

Indokolás

E járművek száma viszonylag csekély, így esetükben indokolt a mentesítés annak érdekében, 
hogy e szén-dioxid-szabályozás társadalmi fenntarthatósági követelményeinek teljes 
mértékben megfeleljenek.
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Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) E rendelet alkalmazásában a gyártók 
kapcsoltnak minősülnek, ha kapcsolt 
vállalkozásokról van szó. „Kapcsolt 
vállalkozások”:

(2) E rendelet alkalmazásában a kapcsolt 
vállalkozásokat alkotó több gyártó közös
gyártónak minősül. „Kapcsolt 
vállalkozások”:

Or. de

Indokolás

A módosítással a bekezdés jelentése nem változik meg, azonban nyelvileg érthetőbbé válik.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2015-ig bezárólag a 70 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású 
személygépjárművek gyártói esetében az 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításánál minden ilyen újonnan 
nyilvántartásba vett gépjármű ötszörösen
számít.

Or. de

Indokolás

A 70 g/km CO2-kibocsátási határérték és a jóváírás mértéke megfelelő ahhoz, hogy az 
alternatív meghajtású járműtípusokhoz és üzemanyagokhoz kapcsolódó megnövekedett 
technológiai költségeket kellő mértékben figyelembe vegyék. Az ötszörös beszámítás 
hozzájárul a rendelet technológiával szembeni nyitottságához.
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A csoportosulást létrehozó 
megállapodás egy vagy több naptári évre 
vonatkozhat, de az egyes megállapodások 
összesített futamideje nem haladhatja meg 
az öt naptári évet; a csoportosuláshoz 
legkésőbb a kibocsátások kívánt 
csoportosításának első naptári évében, 
december 31-ig lehet csatlakozni. A 
csoportosulást létrehozó gyártók az 
alábbiakról tájékoztatják a Bizottságot:

(2) A csoportosulást létrehozó 
megállapodás egy vagy több naptári évre 
vonatkozhat, és a csoportosuláshoz 
legkésőbb a kibocsátások kívánt 
csoportosításának első naptári évében, 
december 31-ig lehet csatlakozni. A 
csoportosulást létrehozó gyártók az 
alábbiakról tájékoztatják a Bizottságot:

Or. de

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy egy csoportosulást öt évre korlátozzanak. A módosítás nem érinti 
az általános, átlagos 130 g/km-es csökkentési célértéket.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A gyártók csatlakozhatnak 
csoportosulásról szóló megállapodásokhoz, 
amennyiben ezek összhangban vannak a
Szerződés 81. és 82. cikkével, és 
amennyiben üzletileg ésszerű feltételek 
mellett, nyílt, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes részvételt 
biztosítanak bármely csatlakozni kívánó 
gyártónak. Az EU versenyszabályai 
általános érvényének a csoportosulást 
érintő korlátozása nélkül a csoportosulás 
tagjai gondoskodnak különösen arról, hogy 
a csoportosulásra vonatkozó megállapodás 
összefüggésében az alábbi információk 

(5) A gyártók csatlakozhatnak 
csoportosulásról szóló megállapodásokhoz, 
amennyiben ezek összhangban vannak a 
Szerződés 81. és 82. cikkével. Az EU 
versenyszabályai általános érvényének a 
csoportosulást érintő korlátozása nélkül a 
csoportosulás tagjai gondoskodnak 
különösen arról, hogy a csoportosulásra 
vonatkozó megállapodás összefüggésében 
az alábbi információk kivételével nem 
kerül sor adatok vagy ismeretek cseréjére:
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kivételével nem kerül sor adatok vagy 
ismeretek cseréjére:

Or. de

Indokolás

Egy olyan csoportosulás, amely esetében minden külső gyártó megkülönböztetéstől mentesen 
csatlakozhat a megállapodott feltételekhez, végső hatását tekintve oda vezethet, hogy egy zárt 
kibocsátáskereskedelmi rendszert vezetnek be a teljes ágazatban. A vállalatok tevékenységi 
szabadságának és az EU versenyszabályainak figyelembevételével ezért a mondat második 
felét törölni kell. A csoportosulásról szóló megállapodások csak önkéntes alapon, a külső 
versenytársak kikényszeríthető csatlakozása nélkül engedélyezhetők.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2010. január 1-jével kezdődő évre és 
minden későbbi naptári évre vonatkozóan 
a tagállamok nyilvántartást vezetnek a 
területükön nyilvántartásba vett összes új 
személygépkocsi adatairól a II. melléklet A 
részével összhangban.

(1) A 2012. január 1-jével kezdődő
hónapra és minden későbbi hónapra
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett
összes új személygépkocsi adatairól a II. 
melléklet A részével összhangban. Ezeket 
az adatokat a gyártók, illetve az egyes 
tagállamokban a gyártók által 
megnevezett importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják.

Or. de

Indokolás

Az átlagos kibocsátások megfigyelésének és jelentésének a szabály bevezetésével egy időben 
kell megkezdődnie a piac torzulásának és a gyártók megkülönböztetésének elkerülése 
érdekében. Ezen intézkedéseket ezért nem lehet 2012. előtt bevezetni, azokat havonta kell 
végrehajtani, valamint az adatokat a gépjárműgyártók rendelkezésére kell bocsátani annak 
érdekében, hogy a gyártók és a fogyasztók jobban bekapcsolódhassanak a célkitűzések 
elérésébe.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2011. február 
28-ig és attól kezdve minden évben
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

(2) A tagállamok legkésőbb 2012. július 
31-ig és attól kezdve minden félévben
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző félév
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Or. de

Indokolás

Az átlagos kibocsátások megfigyelésének és jelentésének a szabály bevezetésével egy időben 
kell megkezdődnie a piac torzulásának és a gyártók megkülönböztetésének elkerülése 
érdekében. Az intézkedéseket ezért nem lehet 2012. előtt bevezetni. A megengedett CO2-
értkékről a gyártókat időben, félévente szükséges tájékoztatni a tervezési biztonság miatt.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról, és legkésőbb 2011. 
június 30-ig, majd attól kezdve minden 
évben gyártónként előzetes számítással 
meghatározza a következőket: 

(4) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról, és legkésőbb 2012. 
augusztus 30-ig, majd attól kezdve minden 
félévben gyártónként előzetes számítással 
meghatározza a következőket:

Or. de

Indokolás

Az átlagos kibocsátások megfigyelésének és jelentésének a szabály bevezetésével egy időben 
kell megkezdődnie a piac torzulásának és a gyártók megkülönböztetésének elkerülése 
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érdekében. Az intézkedéseket ezért nem lehet 2012. előtt bevezetni. A megengedett CO2-
értkékről a gyártókat időben, félévente szükséges tájékoztatni a tervezési biztonság miatt.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A (4) bekezdés szerinti előzetes 
számításról kapott értesítéstől számítva két
hónap áll az adott gyártó rendelkezésére, 
hogy értesítse a Bizottságot az adatokban 
talált esetleges hibákról, megjelölve a 
tagállamot, amelyre a vélt hiba vonatkozik. 

(5) A (4) bekezdés szerinti előzetes éves
számításról kapott értesítéstől számítva 
három hónap áll az adott gyártó 
rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot 
az adatokban talált esetleges hibákról, 
megjelölve a tagállamot, amelyre a vélt 
hiba vonatkozik.

A Bizottság megvizsgálja a gyártóktól 
kapott összes értesítést és szeptember 30-ig
megerősíti, illetőleg módosítja, majd 
megerősíti a (4) bekezdés szerinti előzetes 
számításokat.

A Bizottság megvizsgálja a gyártóktól 
kapott összes értesítést és a következő év
március 31-ig a teljes naptári évre 
vonatkozóan megerősíti, illetőleg 
módosítja, majd megerősíti a (4) bekezdés 
szerinti előzetes számításokat.

Or. de

Indokolás

A tagállamok által összegyűjtött adatok pontossága a gyártókra vonatkozó fajlagos 
csökkentési célértékek pontos kiszámítása szempontjából döntő jelentőséggel bír. Ezért 
legalább három hónapra meg kell hosszabbítani azt az időtartamot, amely alatt a gyártók 
felhívhatják a figyelmet az adatbázisban talált szabálytalanságokra.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság értesít minden olyan 
gyártót, amelyről az (5) bekezdés szerinti 
számítások alapján a 2010. vagy a 2011. 
év vonatkozásában a Bizottság azt 

törölve
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állapítja meg, hogy átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátása abban az évben 
meghaladta a gyártó ugyanazon évre 
vonatkozó fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértékét.

Or. de

Indokolás

Az átlagos kibocsátások megfigyelésének és jelentésének a szabály bevezetésével egy időben 
kell megkezdődnie a piac torzulásának és a gyártók megkülönböztetésének elkerülése 
érdekében. Az intézkedéseket ezért nem lehet 2012. előtt bevezetni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Egy gépjárműgyártó kérelmére a 
Bizottság a gyártóra vonatkozó fajlagos 
CO2-kibocsátás meghatározásánál 
figyelembe veszi a III. melléklet szerint az 
öko-innovációk tekintetében megállapított 
értékeket.
Minden beszámítási kérelemnek
i. egy meghatározott naptári évre kell 
vonatkoznia,
ii. meg kell neveznie a kérelem tárgyát 
képező konkrét intézkedést,
iii. meg kell határoznia azt a gépjárművet, 
amelyre az intézkedés vonatkozik,
iv. tartalmaznia kell egy független és a 
CO2-kibocsátással kapcsolatos 
kérdésekben illetékesként elismert hatóság 
által kiadott tanúsítványt.
A Bizottság a III. mellékletnek 
megfelelően minden kérelmet megvizsgál.

Or. de
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Indokolás

A mereven az érvényes ellenőrzési eljárás szerinti mérési eredményekre való szorítkozás 
csökkenti a technológiai lehetőségeket és nem ösztönzi az öko-innovációkat. A nyilvántartott 
gépjárműveket egységeknek kell tekinteni, és azok tekintetében a lehető legmagasabb 
technológiai előrehaladás elérésére kell törekedni. Az ellenőrzési eljárás folyamatos 
módosítása nem minősül hatékony megoldásnak. Az öko-innovációk beszámítására irányuló 
javaslat, amely esetében a kérelmezőknek számos szigorú feltételnek kell megfelelniük, így a 
környezet- és az éghajlatvédelmet, valamint az innovációk előmozdítását szolgálja.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege az 1. 
cikk értelmében:

a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;

a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 10 EUR;

b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR; 

b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;

c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 60 EUR; valamint

c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 30 EUR;

d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követő naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 95 EUR.

d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követő naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 40 EUR.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt 100–475 EUR/t CO2 mértékű díj jóval magasabb, mint az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere alapján a CO2-tanúsítványok esetében alkalmazott hasonló 
árak. A személygépjármű-gyártók – és ezáltal a fogyasztók –  ilyen egyoldalú hátrányos 
megkülönböztetése nem indokolt és gazdaságilag sem hatékony. A javasolt bírságok 
jelentősen gyengítenék az ipar innovációs erejét.
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Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság megállapítja az (1) 
bekezdés szerinti többletkibocsátási díj 
behajtására szolgáló módszereket.

(4) A Bizottság megállapítja az (1), (2) és 
(3) bekezdés szerinti többletkibocsátási díj 
behajtására szolgáló módszereket.

Or. de

Indokolás

A Közösség feladata, hogy jogi aktusokban szankciókat állapítson meg. Ehhez persze szükség 
van a tagállamok beleegyezésére.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A többletkibocsátási díjból befolyó
összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(5) A többletkibocsátási díjak összege egy 
alapba folyik be, amelynek bevételeit a 
közúti forgalom CO2-kibocsátásának 
csökkentésére és új energiahatékony 
technológiák kutatására kell fordítani.

Or. de

Indokolás

A technológiai innováció előmozdítása érdekében a lehetséges díjaknak egy külön alapba kell 
folyniuk, amelyet az energiahatékony technológiák kutatásának és fejlesztésének, valamint a 
közúti CO2-kibocsátás csökkentését célzó intézkedések támogatására kell fordítani.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2011. október 
31-ig, majd attól kezdve évente jegyzéket 
tesz közzé, amelyben gyártónként 
szerepelnek a következők:

(1) A Bizottság legkésőbb 2013. június 30-
ig, majd attól kezdve évente jegyzéket tesz 
közzé, amelyben gyártónként szerepelnek a 
következők:

Or. de

Indokolás

A gyártókra vonatkozó adatok közzétételét a szabályozás bevezetésével egy időben kell 
megkezdeni a piac torzulásának és a gyártók megkülönböztetésének elkerülése érdekében. Az 
adatok közzétételére ezért 2013. előtt nem kerülhet sor.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2013. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

(2) Az (1) bekezdés értelmében közzétett 
jegyzékben gyártónként fel kell tüntetni azt 
is, hogy az adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

Or. de

Indokolás

A kezdőidőpontot a 8. cikk (1) bekezdéséhez kapcsolódó módosítás már megállapította.
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Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakgyártói mentesítés kis sorozatban
dolgozó, független gyártók esetében

Mentesítés a kis számban nyilvántartásba 
vett személygépjárművek független gyártói

esetében

Or. de

Indokolás

A 9. cikk egyetlen rendelkezése sem korlátozza a „kis sorozatban gyártott speciális 
járművekre” vonatkozó mentesítés alkalmazhatóságát.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) naptári évenként legfeljebb 10 000 olyan 
személygépkocsit állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
valamint

a) naptári évenként legfeljebb 5000 olyan 
személygépkocsit állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
valamint

Or. de

Indokolás

Az újonnan nyilvántartásba vett, kisebb gyártók által előállított személygépjárművek esetében 
előirányzott 10 000 darab túlzott versenytorzulást eredményezhet, ezért ezt az egységszámot
5000-re kell csökkenteni.
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Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) nem áll kapcsolatban másik gyártóval. b) nem tagja egy kapcsolt vállalkozásnak.

Or. de

Indokolás

A módosítással a bekezdés értelme nem változik meg, azonban így összhangba kerül e 
rendelet 3. cikkének megfogalmazásával.

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Kérésre a Bizottság az egyedi modellek –
amelyek esetében az új nyilvántartásba 
vételek száma összességében nem haladja 
meg az uniós szinten egy év alatt 
nyilvántartásba vett új 
személygépjárművek 1%-át – gyártóinak 
legfeljebb öt éves időtartamra az I. 
melléklet 2a. pontja szerint könnyített 
célértékeket engedélyezhet.

Or. de

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat nem veszi figyelembe azoknak a gyártóknak a különleges 
helyzetét, amelyek csupán egyedi modelleket kínálnak, azonban túl nagyok ahhoz, hogy a 9. 
cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott mentesítés alá tartozzanak. Az I. 
melléklet 2a. pontja szerint a fajlagos célérték legfeljebb 25%-kal való túllépése arra kötelezi 
a gyártókat, hogy flottagyártóként több erőfeszítést tegyenek, és egyidejűleg tisztességes 
feltételeket teremt számukra.
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
mentesítésre irányuló kérelem legfeljebb öt 
naptári évre vonatkozhat. A kérelmet a 
Bizottság részére kell benyújtani a 
következő adatokkal: 

(2) Az (1) bekezdés első albekezdésében
említett mentesítésre irányuló kérelmet a 
Bizottság részére kell benyújtani a 
következő adatokkal:

Or. de

Indokolás

Semmi sem indokolja, hogy a 9. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított 
általános eltérések engedélyezésének időtartamát öt évre korlátozzák. Egy ilyen korlátozás a 
kis sorozatban gyártók tervezési biztonságát jelentős mértékben hátrányosan érintené.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az 1753/2000/EK határozat szerint 
bejelentett adatok alapján 2010-ben a 
Bizottság megvizsgálja, hogy 2006. és 
2009. között az új személygépkocsik 
tömegében bekövetkezett változás több 
volt-e vagy kevesebb nullánál. 

törölve

Ha történt változás az új személygépkocsik 
tömegében, az I. mellékletben módosítani 
kell az autonóm tömegnövekedésre 
vonatkozó adatot, megadva a 2006 és 
2009. közötti naptári évekre vonatkozó 
éves változás átlagát. 
E módosításokat, melyek révén az e 
rendelet nem alapvető fontosságú elemei 
módosulnak, a 12. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági hatáskörrel összhangban kell 
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elfogadni.

Or. de

Indokolás

Az I. mellékletben szereplő autonóm tömegnövekedési tényező módosítása és ebből 
következően a célértékek módosítása veszélyezteti a gyártók tervezési biztonságát. A 
fennmaradó tervezési és bevezetési idő túl rövid lenne. A személygépjárművek átlagos 
tömegének módosításából eredő esetleges végkövetkeztetéseket a Bizottságnak a rendelet 
módosítására irányuló javaslat formájában kellene a Parlamentnek és a Tanácsnak 
benyújtania.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2010. január 1-jétől a gyártók kötelesek 
biztosítani, hogy az 1999/94/EK irányelv 
3., 5. és 6. cikkében említett jellegű
címkék, plakátok vagy írott reklámanyagok 
ismertessék az eladásra kínált 
személygépkocsi fajlagos szén-dioxid-
kibocsátása és az adott 
személygépkocsinak az I. melléklet szerinti 
fajlagos kibocsátási célértéke közötti 
eltérés mértékét.

2010. január 1-jétől a gyártók kötelesek 
biztosítani, hogy az 1999/94/EK irányelv 
3., 5. és 6. cikkében említett jellegű írott 
reklámanyagok ismertessék az eladásra 
kínált személygépkocsi fajlagos szén-
dioxid-kibocsátása és az adott 
személygépkocsinak az I. melléklet szerinti 
fajlagos kibocsátási célértéke közötti 
eltérés mértékét.

Or. de

Indokolás

Az összes címke és plakát bevonásával az Európai Unió megfelelő címkézési előírásainak 
keretében való szabályozás válna szükségessé, amelyet együttdöntési eljárással egy külön jogi 
aktusban kell meghatározni.
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet –1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az új személygépkocsik megengedett, 
g/km-ben mért fajlagos szén-dioxid-
kibocsátását az alábbi képlettel kell 
kiszámítani: 

1. Az új személygépkocsik megengedett, 
g/km-ben mért fajlagos szén-dioxid-
kibocsátását az alábbi képlettel kell 
kiszámítani: 

megengedett fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás = 130 + a × (M – M0),

megengedett fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás = 130 + a × (M – M0),

amelyben: amelyben:

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 % autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de

Indokolás

Az I. mellékletben szereplő autonóm tömegnövekedési tényező módosítása és ebből 
következően a célértékek módosítása veszélyezteti a gyártók tervezési biztonságát. A 
fennmaradó tervezési és bevezetési idő túl rövid lenne. A személygépjárművek átlagos 
tömegének módosításából eredő esetleges végkövetkeztetéseket a Bizottságnak a rendelet 
módosítására irányuló javaslat formájában kellene a Parlamentnek és a Tanácsnak 
benyújtania.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Azok a gyártók, amelyekre a 9. cikk 
(1) bekezdésének 1a albekezdése szerinti 
mentesítés vonatkozik, öt éves 
időtartamban legfeljebb 25%-kal léphetik 
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túl a fajlagos kibocsátási célértékeket.

Or. de

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat nem veszi figyelembe azoknak a gyártóknak a különleges 
helyzetét, amelyek csupán egyedi modelleket kínálnak, azonban túl nagyok ahhoz, hogy a 9. 
cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott mentesítés alá tartozzanak. Az I. 
melléklet 2a. pontja szerint a fajlagos célérték legfeljebb 25%-kal való túllépése arra kötelezi 
a gyártókat, hogy flottagyártóként több erőfeszítést tegyenek, és egyidejűleg tisztességes 
feltételeket teremt számukra. A különös szabályozás legfeljebb öt évig lehet érvényben.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2010. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
személygépkocsi vonatkozásában:

1. A tagállamok a 2012. január 1-jével 
kezdődő hónapban, majd attól kezdve 
minden hónapban nyilvántartják az alábbi 
adatokat a területükön nyilvántartásba vett 
minden új személygépkocsi 
vonatkozásában:

Or. de

Indokolás

Az átlagos kibocsátások megfigyelésének és jelentésének a szabály bevezetésével egy időben 
kell megkezdődnie a piac torzulásának és a gyártók megkülönböztetésének elkerülése 
érdekében. Az intézkedéseket ezért nem lehet 2012. előtt bevezetni. Az új 
személygépjárművekre és a CO2-megfigyelésekre vonatkozó adatokról a gyártókat havonta 
szükséges tájékoztatni a tervezési biztonság miatt.



PE404.748v01-00 34/39 PA\718284HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1. pontban említett adatokat a szóban 
forgó személygépkocsi megfelelőségi 
nyilatkozatából kell átvenni. Ha a 
megfelelőségi nyilatkozatban a jármű 
legkisebb és legnagyobb tömege egyaránt 
szerepel, a tagállamok csak a legnagyobb 
tömegre vonatkozó adatot használják fel e 
rendelet alkalmazása céljából. 

2. Az 1. pontban említett adatokat a szóban 
forgó személygépkocsi megfelelőségi 
nyilatkozatából kell átvenni. A tanúsítvány
tartalmazza a fajlagos CO2-kibocsátást a 
6. cikk (8a) bekezdése és a IIa. melléklet 
szerinti beszámítások figyelembevételével. 
Ha a megfelelőségi nyilatkozatban a jármű 
legkisebb és legnagyobb tömege egyaránt 
szerepel, a tagállamok csak a legnagyobb 
tömegre vonatkozó adatot használják fel e 
rendelet alkalmazása céljából.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás a 6. cikk új (8a) bekezdéséhez és a IIa. melléklethez kapcsolódó módosításból 
következik.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok a 2010. január 1-jével 
kezdődő évben és attól kezdve évről évre 
gyártónként meghatározzák az alábbiakat a 
B. részben részletezett módszerekkel 
összhangban:

3. A tagállamok a 2012. január 1-jével 
kezdődő évben és attól kezdve évről évre 
gyártónként meghatározzák az alábbiakat a 
B. részben részletezett módszerekkel 
összhangban:

Or. de

Indokolás

Az átlagos kibocsátások megfigyelésének és jelentésének a szabály bevezetésével egy időben 
kell megkezdődnie a piac torzulásának és a gyártók megkülönböztetésének elkerülése 
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érdekében. Az intézkedéseket ezért nem lehet 2012. előtt bevezetni.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 3 pont – 2 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Külön felsorolják azokat a gépjárműveket, 
amelyek fajlagos kibocsátását a 6. cikk 
(8a) bekezdése szerinti beszámítás 
figyelembevételével állapították meg, és 
amelyek tekintetében a megfelelő 
értékeket nem tüntették fel a megfelelő 
tanúsítványokban azért, mert ezek olyan 
intézkedések, amelyeket nem alkalmaznak 
az e típusba tartozó valamennyi 
gépjárműnél. Ebben az esetben a 
gépjárművek számát, a kiigazított fajlagos 
kibocsátást és a járművek tömegét kell 
megadni.

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás a 6. cikk új (8a) bekezdéséhez és a IIa. melléklethez kapcsolódó módosításból 
következik.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIA. MELLÉKLET
Az öko-innovációk kibocsátáscsökkentési 
potenciáljának beszámítására vonatkozó 

eljárás
1. A Bizottság kijelöl egy szakértői 
bizottságot (a továbbiakban: „öko-
innovációs érétkelő bizottság”), amely a 
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Bizottság érintett szolgálatainak 
képviselőiből áll és a gyártóknak a 
kibocsátáscsökkentési potenciál fajlagos
CO2-kibocsátásba való beszámítása iránti 
kérelmeiről dönt. A bizottság külső 
szakértőket is bevonhat, és negyedévente 
jelentést nyújt be a 93/389/EGK határozat 
8. cikkével létrehozott bizottságnak.
2. Szükség esetén a bizottság 
negyedévente meghallgatásokat tart a 
technológiai intézkedések fajlagos 
kibocsátáscsökkentési potenciáljainak 
jóváhagyásáról és dönt a megfelelő 
kérelmekről. A bizottság döntéseivel 
szemben kifogást lehet emelni.
3. Egy adott gyártóra vonatkozó fajlagos 
kibocsátási célértékbe való beszámításnál 
szóba jöhető intézkedéseknek eleget kell 
tenniük az alábbi követelményeknek:
a) mérhetően hozzá kell járulniuk az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez,
b) egy bizonyos gépjárműtípus CO2-
kibocsátását vagy egy e gépjárműtípus 
meghatározott számát egyértelműen hozzá
kell rendelniük a beszámításhoz,
c) nem lehetnek szükségesek a
2007/46/EK irányelv szerinti 
típusjóváhagyáshoz vagy egyéb uniós jogi
követelmények miatt,
d) valamint csökkenteniük kell az olyan 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 
amelyek az ellenőrzési eljárásban nem
jelennek meg.
4. Az öko-innovációk beszámításának 
kérelmezésénél a gépjárműgyártóknak 
megbízható adatokkal kell szolgálniuk az 
alábbiak tekintetében:
a) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának az intézkedésnek 
betudható csökkenése (CO2-
egyenértékben kivejezve);
b) annak igazolása, hogy az intézkedésre 
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nem a típusjóváhagyáshoz van szükség;
c) annak igazolása, hogy az intézkedés 
hatásai egyáltalán nem vagy nem 
kielégítően tükröződnek a két 
típusjóváhagyásban megadott fogyasztási 
és kibocsátási értékekben;
d. annak bemutatása, hogy az intézkedés 
hatásai összefüggnek-e, és ha igen, akkor 
milyen mértékben a gépjármű tömegével, 
vagy a hatások a tömegtől függetlenül 
minden jármű tekintetében egyformák.
5. Egy gyártó fajlagos kibocsátási 
célértékének egy adott naptári év 
tekintetében való kiigazítására irányuló 
kérelemnél a gyártónak az üvegházhatást 
okozó gázok – egy intézkedésen keresztüli 
– elismert csökkentéséhez kapcsolódóan 
egy további javaslatot kell benyújtania
arra vonatkozóan, hogyan tudja a gyártó 
ezt a csökkentést az egyes 
gépjárműtípusokhoz vagy akár az egész 
gépjárműprogramjához hozzárendelni.
6. A szén-dioxid, illetve üvegházhatást 
okozó gázok csökkentésére vonatkozó 
állítólagos potenciált egy független 
hatóságnak is igazolnia kell. Ennek a 
hatóságnak
a) egy ellenőrzésekkel foglalkozó, 
megbízható és minősített intézetnek kell 
lennie;
b) az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentésére irányuló intézkedések 
értékelésénél semlegességet és 
szakértelmet kell biztosítania a gépjármű-
technológia területén.
E feladatok ellátása minden olyan intézet
számára engedélyezett, amelyet a
2007/46/EK irányelv 41. cikkének 
megfelelően bejelentettek.
7. A szén-dioxid és az üvegházhatást 
okozó gázok egy intézkedésen keresztüli 
fajlagos csökkentése alapján a független 
hatóság tanúsításának bizonyítékkal kell 
szolgálnia arra vonatkozóan, hogy 
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megvizsgálta az alábbiakat:
a) az intézkedés által az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátására gyakorolt 
műszaki hatások (CO2-egyenértékben 
kifejezve);
b) a gyártó és/vagy a beszállító által 
rendelkezésre bocsátott adatok 
megbízhatósága;
c) az olyan egyéb intézkedésekkel való
lehetséges kölcsönhatások (beleértve a
helyettesítéseket is), amelyekre kiterjedt a 
típusvizsgálat, illetve amelyek tekintetében
beszámítás iránti kérelmet nyújtottak be 
vagy azt már jóvá is hagyták;
d) a gépjárművezetői magatartás 
kibocsátáscsökkentésre gyakorolt hatása, 
amit valós feltételek mellett az adott 
intézkedéssel érnek el;
e) az adott megoldással felszerelt 
gépjárműtípusokra, azok nyilvántartás 
szerinti köbtartalmára és az azzal együtt 
járó, a gyártó átlagos CO2-kibocsátására 
gyakorolt hatásokra vonatkozó adatok 
megbízhatósága.
8. Amennyiben egy adott naptári évre 
vonatkozó kiegészítés iránti kérelmet 
jóváhagytak, és az intézkedéseket 
időközben nem írták elő kötelezően a 
típusvizsgálati eljárás keretében vagy 
egyéb jogi rendelkezések alapján, a 
következő években a beszámítás 
jóváhagyásához már csak az érintett 
megoldással felszerelt gépjárműtípusokra, 
azok nyilvántartás szerinti köbtartalmára 
és az azzal együtt járó, a gyártó átlagos 
kibocsátására gyakorolt hatásokra 
vonatkozóan kell bizonyítékokat 
benyújtani.
9. Az autóipari beszállítók kérelmet 
nyújthatnak be az egyes intézkedéseknek a 
szén-dioxid, illetve az üvegházhatást 
okozó gázok csökkentésére vonatkozó 
potenciáljának tanúsítása érdekében, 
amennyiben e melléklet 3. a)–d), 4. a)–d) 
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és 7. a)–d) pontjának megfelelően 
rendelkezésre bocsátják a megfelelő 
bizonyítékokat és egy szakértő harmadik 
fél által kiállított tanúsítványt.
10. Amennyiben egy gyártó a beszámítás 
iránti kérelmében egy adott intézkedés 
tekintetében egy beszállítóval szemben 
már jóváhagyott csökkentési potenciálra 
hivatkozik, ebben az esetben csupán e 
melléklet 5. pontjában meghatározott 
bizonyítékokat és 7. e) pontjának 
megfelelően szakértő harmadik fél által 
kiállított tanúsítványt kell benyújtania.

Or. de

Indokolás

Csak azokat az intézkedéseket ismerik el, amelyek a jelenlegi követelményeken túlmenően
mérhető előnyökkel járnak. A műszaki bizonyítás a kérelmezőt terheli, a politikai felelősség 
azonban a Bizottságot. Minden adatot tanúsíttatni kell egy szakértő harmadik féllel, amely a 
típus-jóváhagyási eljárás keretében jogosult a vizsgálatok végrehajtására. Mihelyt egy 
intézkedést elismertek öko-innovációként, éves szinten már csak azokat a tényezőket kell 
megvizsgálni, amelyek az adott gyártó különböző modelljei tekintetében nyilvántartott 
köbtartalomtól függően változhatnak.
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