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Módosítás 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezménye 
értelmében – amelyet az Európai Közösség 
részéről az Egyesült Nemzetek 
éghajlatváltozási keretegyezményének 
megkötéséről szóló 1993. december 15-i 
94/69/EK tanácsi határozattal hagytak 
jóvá10 – az üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációját olyan szinten kívánja 
stabilizálni, amellyel megakadályozható az 
éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolása. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet.
Az IPCC negyedik értékelő jelentéséből 
kiderül, hogy e célkitűzés elérése 
érdekében az üvegházhatású globális 
gázkibocsátásnak 2020-ig kell tetőznie.
2007. március 8-9-i ülésén az Európai 
Tanács határozottan elkötelezte magát 
amellett, hogy 2020-ra a Közösség 
legalább 20%-kal, illetve – amennyiben 
más fejlett országok is vállalják a 
kibocsátások hasonló csökkentését, 
valamint a gazdaságilag fejlettebb fejlődő 
országok lehetőségeikhez mérten szintén 
megfelelően hozzájárulnak a folyamathoz 
– 30%-kal az 1990. évi szint alá csökkenti 
az üvegházhatású gázok teljes kibocsátását.

(1) Az Egyesült Nemzetek éghajlat-
változási keretegyezménye értelmében –
amelyet az Európai Közösség részéről az 
Egyesült Nemzetek éghajlat-változási
keretegyezményének megkötéséről szóló 
1993. december 15-i 94/69/EK tanácsi 
határozattal hagytak jóvá10 – az 
üvegházhatású gázok légköri 
koncentrációját olyan szinten kívánja 
stabilizálni, amellyel megakadályozható az 
éghajlati rendszer veszélyes, embertől 
eredő befolyásolása. E célkitűzés elérése 
érdekében az általános globális éves 
felszíni középhőmérséklet-emelkedés 
mértéke legfeljebb 2 °C-kal haladhatja meg 
az iparosodás előtti hőmérsékleti szintet.
Az IPCC negyedik értékelő jelentéséből 
kiderül, hogy e célkitűzés elérése 
érdekében az üvegházhatású globális 
gázkibocsátásnak 2020-ig kell tetőznie.
2007. március 8-9-i ülésén az Európai 
Tanács határozottan elkötelezte magát 
amellett, hogy 2020-ra a Közösség 
legalább 20%-kal, illetve – amennyiben 
más fejlett országok is vállalják a 
kibocsátások hasonló csökkentését, 
valamint a gazdaságilag fejlettebb fejlődő 
országok lehetőségeikhez mérten szintén 
megfelelően hozzájárulnak a folyamathoz 
– 30%-kal az 1990. évi szint alá csökkenti 
az üvegházhatású gázok teljes kibocsátását.
2010. március 15-i ülésén az Európai 
Unió Környezetvédelmi Tanácsa 
megerősítette, hogy továbbra is támogatja 
az Unió kibocsátáscsökkentési 
célkitűzését, nevezetesen hogy 2050-re 80–
95%-os kibocsátáscsökkenést érjünk el az 
1990-es évek szintjéhez képest.

Or. en
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Indokolás

A jogi aktusban utalni kell az uniós éghajlat-változási célkitűzések tágabb összefüggéseire. Itt 
konkrétan az Európai Tanács 2009. március 21-i, a kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket 
támogató üléséről van szó.

Módosítás 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítése tehát kiemelt jelentőségű 
célkitűzés, és azt az Unió 
kibocsátáscsökkentési célkitűzésének –
nevezetesen hogy 2050-re 80–95%-os 
kibocsátáscsökkenést érjünk el az 1990-es 
évek szintjéhez képest – teljesítése 
érdekében is folytatni kell. 

Or. en

Módosítás 19
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közúti forgalom növekedése és az 
ebből eredő növekvő veszély és 
kellemetlenség minden tagállam számára 
komoly közúti közlekedésbiztonsági és 
környezetvédelmi problémákat okoz.

Or. en

Indokolás

A növekvő közúti forgalom általános hatását bővebben ki kell fejteni. A közúti közlekedés 
különféle negatív hatásokkal jár a társadalomra nézve; ide tartoznak a balesetek és a 
levegőszennyezés, illetve a zaj által keltett egyéb egészségügyi költségek, de a járművekből 
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származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátása által előidézett éghajlatváltozás és 
természetesen a torlódások is.

Módosítás 20
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közúti forgalom növekedése és az 
ebből eredő növekvő veszély és 
kellemetlenség minden tagállam számára 
komoly közúti közlekedésbiztonsági, 
környezetvédelmi és éghajlat-változási 
problémákat okoz.

Or. de

Indokolás

A sebességkorlátozó eszközök használata lehetővé teszi a CO2-kibocsátás költséghatékony 
csökkentését, és egyben növeli az európai közutak biztonságosságát. A sebességkorlátozó 
eszközök felszerelése az új könnyű haszongépjárművekben alig kerül valamibe. Egy brit 
tanulmány szerint a sebességkorlátozó eszközzel felszerelt haszongépjárművek körében 
tapasztalt balesetek száma 1993 és 2005 között 26%-kal csökkent.

Módosítás 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai gépjárműipar 
versenyképességének fokozása érdekében 
az ökoinnovációs beruházások 
beszámításához és az extra kibocsátási 
egységek jóváírásához hasonló ösztönző 
rendszereket kell bevezetni a büntetőjogi 
szankciókkal járó tiltások helyett. 

Or. de
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Indokolás

Az érintettek többsége üzleti célú felhasználó, akik számára gépjármű-vásárláskor az 
üzemanyag-fogyasztás elsőrendű szempont.

Módosítás 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Említett a Bizottság közleményeiben a 
Közösségben nyilvántartásba vett új 
személygépkocsik kibocsátására 2012-ig 
átlagosan 120 g CO2/km-ben 
meghatározott közösségi cél elérése 
érdekében integrált megközelítés 
alkalmazását javasolta, fő célkitűzésként a 
járművek motortechnológiáinak fejlesztése 
révén az új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 130 g CO2/km-re való 
kötelező leszorításával, illetve 10 g 
CO2/km – vagy ha műszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékű – további 
olyan csökkentéssel, amelyet más műszaki 
fejlesztések, többek között a könnyű
haszongépjárművek üzemanyag 
hatékonyságának fejlesztése révén kell 
elérni.

(5) A Bizottság közleményeiben a 
Közösségben nyilvántartásba vett új 
személygépkocsik kibocsátására 2012-ig 
átlagosan 120 g CO2/km-ben 
meghatározott közösségi cél elérése 
érdekében integrált megközelítés 
alkalmazását javasolta, fő célkitűzésként a 
járművek motortechnológiáinak fejlesztése 
révén az új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 130 g CO2/km-re való 
kötelező leszorításával, illetve 10 g 
CO2/km – vagy ha műszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékű – további 
olyan csökkentéssel, amelyet más műszaki 
fejlesztések üzemanyag-hatékonyságának
fejlesztése révén kell elérni, amelynek 
alkalmazását más típusú gépjárművekre,
többek között a könnyű
haszongépjárművekre is ki kell terjeszteni.

Or. en

Indokolás

Amint azt a gépjárművek általános biztonságára vonatkozó 661/2009/EK rendelet (16) 
preambulumbekezdése világosan kimondja, az Európai Bizottságnak fel kell mérnie annak 
lehetőségét, hogy egyes rendelkezésre álló fejlett technológiák kötelező felszerelését más 
járműkategóriákra is kiterjessze, ideértve a könnyű haszongépjárműveket.
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Módosítás 23
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Műszaki leírások, 
energiafogyasztással kapcsolatos 
információk, illetve ár megadásakor az e 
jogszabály hatálya alá tartozó járművekre 
vonatkozó hirdetéseknek tájékoztatást kell 
nyújtaniuk a végfelhasználók számára a 
jármű energiateljesítményéről.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a vásárlók – különösen a kkv-k – tájékoztatást kapjanak az általuk 
megvásárlásra kerülő könnyű haszongépjármű energiateljesítményéről. Ez a megfogalmazás 
az energiacímkézési irányelv felülvizsgálata kapcsán elfogadott szövegen alapul, kiegészítve a 
műszaki leírásokkal, amelyeket gyakran használnak a könnyű haszongépjárművek 
hirdetéseiben.

Módosítás 24
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Elismerve az e rendelet 
hatálybalépését követően forgalomba 
kerülő rendkívül alacsony CO2-
kibocsátású járműtechnológiák korai 
generációinak igen magas kutatási és 
fejlesztési költségeit, valamint gyártási 
egységköltségeit, e rendelet ideiglenes 
alapon fel kívánja gyorsítani és elő 
kívánja segíteni a rendkívül alacsony 
CO2-kibocsátású járművek közösségi 
piacra való bevezetését a forgalomba 
hozatal kezdeti szakaszában.

törölve

Or. de
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Indokolás

Egy frissen megjelent tanulmány szerint az „extra kibocsátási egységek jóváírása” (super-
credit) végső fokon nagyobb olajfogyasztást eredményez, mint amit így megtakarítanak, mivel 
a gazdaságos gépjárműveket a különösen nagy energiaigényű gépjárművek ellensúlyozzák. Ez 
ellentétes hatást vált ki, és sem üzemanyag-, sem kibocsátás-megtakarítást nem eredményez.

Módosítás 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Elismerve az e rendelet 
hatálybalépését követően forgalomba 
kerülő rendkívül alacsony CO2-
kibocsátású járműtechnológiák korai 
generációinak igen magas kutatási és 
fejlesztési költségeit, valamint gyártási 
egységköltségeit, e rendelet ideiglenes 
alapon fel kívánja gyorsítani és elő 
kívánja segíteni a rendkívül alacsony 
CO2-kibocsátású járművek közösségi 
piacra való bevezetését a forgalomba 
hozatal kezdeti szakaszában.

törölve

Or. en

Módosítás 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Annak érdekében, hogy a könnyű 
haszongépjárművek vásárlói részére 
rendelkezésre álljanak a vásárlási 
döntéseik meghozatalához szükséges 
információk, a gyártóknak közölniük kell 
e járművek CO2-kibocsátási és 
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üzemanyag-fogyasztási értékeit. 

Or. de

Indokolás

Az érintettek többsége üzleti célú felhasználó, akik számára gépjármű-vásárláskor az 
üzemanyag-fogyasztás elsőrendű szempont.

Módosítás 27
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az Európai Parlament és a Tanács 
1999. december 13-i 1999/94/EK irányelve 
az új személygépkocsik forgalmazása 
alkalmával az üzemanyag-fogyasztásról és 
a CO2-kibocsátásról szóló vásárlói 
információk rendelkezésre állásáról 
rendelkezik. A Bizottság hamarosan 
javaslatot fog beterjeszteni e jogi aktus 
átdolgozására, amelynek keretében e 
rendelkezéseket ki kell terjeszteni a 
teherjárművekre és könnyű 
haszongépjárművekre is. 

Or. en

Indokolás

Az üzemanyag-hatékonyságról és a CO2-kibocsátásról szóló információk közlése a 
vásárlókkal és az üzleti célú felhasználókkal elsőrendű fontosságú. A haszongépjárművek 
gyártói között versenyhelyzetet kell teremteni ezen értékek tekintetében. 

Módosítás 28
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2014 és 2016 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási 
időkkel és az átmeneti bevezetési 
időszaknak a 443/2009/EK rendeletben 
meghatározott hosszával.

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Az átállás
megkönnyítése érdekében ezt az előírást 
2012-től 175 g CO2/km, 2015-től pedig 
160 g CO2/km kibocsátási célértékben kell
megállapítani.

Or. de

Indokolás

A gyártók által gyártott jelenlegi modellek tanúsága szerint a könnyű haszongépjárművek már 
most csaknem elérik a 175 g CO2/km célértéket. Lehetővé válik tehát, hogy a gyártók 2012-re 
elérjék a 175 g CO2/km, 2015-re pedig a 160 g CO2/km átlagos kibocsátást.

Módosítás 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
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teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2014 és 2016 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2015 és 2018 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

Or. en

Indokolás

A módosításra a 4. cikkre vonatkozó módosítással való egységesség miatt van szükség. A 
könnyű haszongépjárművek személygépkocsikhoz képest hosszabb fejlesztési és termelési 
ciklusai miatt hosszabb átfutási időkre és bevezetési időszakokra van szükség.

Módosítás 30
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
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vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2014 és 2016 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2015 és 2018 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

Or. en

Indokolás

A módosításra a 4. cikkre vonatkozó módosítással való egységesség miatt van szükség. A 
könnyű haszongépjárművek személygépkocsikhoz képest hosszabb fejlesztési és termelési 
ciklusai miatt hosszabb átfutási időkre és bevezetési időszakokra van szükség.

Módosítás 31
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
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érdekében 2014 és 2016 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

érdekében 2015 és 2018 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

Or. en

Indokolás

A módosításra a 4. cikkre vonatkozó módosítással való egységesség miatt van szükség. A 
könnyű haszongépjárművek személygépkocsikhoz képest hosszabb fejlesztési és termelési 
ciklusai miatt hosszabb átfutási időkre és bevezetési időszakokra van szükség.

Módosítás 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2014 és 2016 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2013 és 2015 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.
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Or. en

Indokolás

A módosítás e rendeletnek a 2015-ben hatályba lépő, a személygépkocsik CO2-kibocsátására 
vonatkozó rendelettel való összehangolását célozza.

Módosítás 33
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2014 és 2016 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2015 és 2018 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

Or. en

Indokolás

A módosításra a 4. cikkre vonatkozó módosítással való egységesség miatt van szükség. A 
könnyű haszongépjárművek személygépkocsikhoz képest hosszabb fejlesztési és termelési 
ciklusai miatt hosszabb átfutási időkre és bevezetési időszakokra van szükség.
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Módosítás 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2014 és 2016 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási 
időkkel és az átmeneti bevezetési 
időszaknak a 443/2009/EK rendeletben 
meghatározott hosszával.

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2015 és 2017 között 
fokozatosan kell bevezetni.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb gyártási ciklus miatt a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakaszban vannak.

Módosítás 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piaci rés betöltésére hivatott járműveket, 
illetve járműveket kis mennyiségekben 
előállító gyártókra meghatározott 
célértékek világosan tükrözzék a gyártók 
sajátosságait és összhangban legyenek a 
gyártók csökkentési lehetőségeivel, az 
adott gyártó járműveinek a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátást csökkentő technológiai 
lehetőségeit figyelembe véve, illetve az 
érintett piaci szegmensek 
jellegzetességeivel összhangban alternatív 
kibocsátáscsökkentési célértékeket kell 
meghatározni. Erre az eltérésre 
vonatkoznia kell az I. mellékletben 
meghatározott fajlagos kibocsátási célok 
felülvizsgálatának, amit legkésőbb 2013
elejéig el kell végezni.

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piaci rés betöltésére hivatott járműveket, 
illetve járműveket kis mennyiségekben 
előállító gyártókra meghatározott 
célértékek világosan tükrözzék a gyártók 
sajátosságait és összhangban legyenek a 
gyártók csökkentési lehetőségeivel, az 
adott gyártó járműveinek a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátást csökkentő technológiai 
lehetőségeit figyelembe véve, illetve az 
érintett piaci szegmensek 
jellegzetességeivel összhangban alternatív 
kibocsátáscsökkentési célértékeket kell 
meghatározni. Erre az eltérésre 
vonatkoznia kell az I. mellékletben 
meghatározott fajlagos kibocsátási célok 
felülvizsgálatának, amit legkésőbb 2014
elejéig el kell végezni.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb gyártási ciklus miatt a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakaszban vannak. Ezzel párhuzamosan a fajlagos kibocsátási célok 
felülvizsgálatát legkésőbb 2014 elejéig el kell végezni. 

Módosítás 36
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi stratégia integrált szemléletet 
teremtett azzal a céllal, hogy a Közösség 
2012-ig elérje a 120 g CO2/km-ben 

törölve
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meghatározott célértéket, miközben 
hosszabb távon a kibocsátás további 
csökkentését is előre vetíti. A 443/2009/EK 
rendelet ezt a hosszabb távú szemléletet az 
új gépkocsik kibocsátására 95 g CO2/km 
átlagos célérték meghatározásával 
támasztja alá. E szemlélettel való 
összhang és az iparág tervezési 
biztonságának megteremtése érdekében 
2020-ra meg kell határozni a könnyű 
haszongépjárművek fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó hosszú távú 
célértéket.

Or. en

Indokolás

Tekintve, a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése hogy a 
gépjárművekhez képest magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási 
ciklusokat igényel, a 135 g CO2/km-es célkitűzés 2020-ra történő elérése nem reális. Ez a 
fogyasztói ár több mint 5 000 eurós növekedését és bizonyos járműosztályok (pl. III. osztály)
eltűnését vonná maga után. A Bizottság felkérésére végzett első tanulmány kimutatta, hogy a 
160g CO2/km ambiciózus, de egyben megvalósítható célkitűzés. 

Módosítás 37
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi stratégia integrált szemléletet 
teremtett azzal a céllal, hogy a Közösség 
2012-ig elérje a 120 g CO2/km-ben 
meghatározott célértéket, miközben 
hosszabb távon a kibocsátás további 
csökkentését is előre vetíti. A 443/2009/EK 
rendelet ezt a hosszabb távú szemléletet az 
új gépkocsik kibocsátására 95 g CO2/km 
átlagos célérték meghatározásával 
támasztja alá. E szemlélettel való 

törölve
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összhang és az iparág tervezési 
biztonságának megteremtése érdekében 
2020-ra meg kell határozni a könnyű 
haszongépjárművek fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó hosszú távú 
célértéket.

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Módosítás 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi stratégia integrált szemléletet 
teremtett azzal a céllal, hogy a Közösség 
2012-ig elérje a 120 g CO2/km-ben 
meghatározott célértéket, miközben 
hosszabb távon a kibocsátás további 
csökkentését is előre vetíti. A 443/2009/EK 
rendelet ezt a hosszabb távú szemléletet az 
új gépkocsik kibocsátására 95 g CO2/km 
átlagos célérték meghatározásával 
támasztja alá. E szemlélettel való összhang 
és az iparág tervezési biztonságának 
megteremtése érdekében 2020-ra meg kell 
határozni a könnyű haszongépjárművek 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátására 
vonatkozó hosszú távú célértéket.

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi stratégia integrált szemléletet 
teremtett azzal a céllal, hogy a Közösség 
2012-ig elérje a 120 g CO2/km-ben 
meghatározott célértéket, miközben 
hosszabb távon a kibocsátás további 
csökkentését is előre vetíti. A 443/2009/EK 
rendelet ezt a hosszabb távú szemléletet az 
új gépkocsik kibocsátására 95 g CO2/km 
átlagos célérték meghatározásával 
támasztja alá. E szemlélettel való összhang 
és az iparág tervezési biztonságának 
megteremtése érdekében 2020-ra és 2025-
re meg kell határozni a könnyű 
haszongépjárművek fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó hosszú távú 
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célértékeket.

Or. de

Indokolás

2020-ra és 2025-re is ki kell tűzni célértékeket. A gyártók számára ez nagyobb tervezési 
biztonságot ad, és a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának fokozatos csökkenését 
eredményezi.

Módosítás 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi stratégia integrált szemléletet 
teremtett azzal a céllal, hogy a Közösség
2012-ig elérje a 120 g CO2/km-ben 
meghatározott célértéket, miközben 
hosszabb távon a kibocsátás további 
csökkentését is előre vetíti. A 443/2009/EK 
rendelet ezt a hosszabb távú szemléletet az 
új gépkocsik kibocsátására 95 g CO2/km 
átlagos célérték meghatározásával 
támasztja alá. E szemlélettel való 
összhang és az iparág tervezési 
biztonságának megteremtése érdekében 
2020-ra meg kell határozni a könnyű 
haszongépjárművek fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó hosszú távú 
célértéket.

törölve

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése a 
gépjárművekhez képest magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási 
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ciklusokat igényel, a 135 g CO2/km-es célkitűzés 2020-ra történő elérése nem reális. Ez a 
fogyasztói ár több mint 5 000 eurós növekedését és bizonyos járműosztályok (pl. III. osztály) 
eltűnését vonná maga után. A Bizottság felkérésére végzett első tanulmány kimutatta, hogy a 
160g CO2/km ambiciózus, de egyben megvalósítható célkitűzés. 

Módosítás 40
Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A gépjárművekre vonatkozó 
nagyratörő CO2-kibocsátási célkitűzések 
hatásának optimalizálása érdekében a 
gépjármű-használók számára tárgyilagos 
és pontos információkat kell szolgáltatni a 
gépjármű kibocsátási és üzemanyag-
fogyasztási átlagértékeiről. A 
Bizottságnak ezért meg kell vizsgálnia, 
hogy a személy- és haszongépjárművek 
üzemanyag-fogyasztásának mérésére 
vonatkozó kritériumok a gépjárművek 
CO2-kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról szóló 715/2007/EK 
rendelettel összhangban 
felülvizsgálhatóak-e abból a célból, hogy 
a gépjárművek mért üzemanyag-
fogyasztása a forgalomban fogyasztott 
üzemanyag-mennyiséget tükrözze.

Or. en

Módosítás 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
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meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2015. január 1-jétől 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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb gyártási ciklus miatt a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakaszban vannak. A többletkibocsátási díjat ennek alapján 2015. 
január 1-jétől lehetne felszámolni.

Módosítás 42
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2012. január 1-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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
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megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A rendelet hatálybalépését 2012-re kell előrehozni, ahogyan azt a Bizottság és a Tanács 
2007-ben javasolta.

Módosítás 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2013. január 1-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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A módosítás e rendeletnek a 2015-ben hatályba lépő, a személygépkocsik CO2-kibocsátására 
vonatkozó rendelettel való összehangolását célozza.
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Módosítás 44
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2015. január 1-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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek tekintetében javasolt és a személygépkocsikról szóló 
rendeletben alkalmazott többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem 
mérhetőek össze más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint 
veszélyeztetnék annak versenyképességét és életképességét. A jelenlegi többletkibocsátási díj 
2015-ben tonnánként 480 EUR-nak felelne meg, miközben az EU ETS tekintetében a más 
ágazatokkal való összehasonlításából a következő derül ki: 15 EUR/t; további ETS bírság:
100 EUR/t (a megfelelés hiánya esetén); és a zöld közbeszerzési irányelv: 30–40 EUR/t (egész 
életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 45
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-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. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-től kezdve minden naptári 
évre vonatkozóan többletkibocsátási díjat 
kell fizetniük. A díj összegének tükröznie 
kell az I. melléklet szerinti fajlagos CO2-
kibocsátási célértékeknek való megfelelés 
járulékos költségeit, annak érdekében, 
hogy a gyártóknak gazdasági szempontból 
érdekük legyen a célértékek elérése. A 
többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A többletkibocsátási díjnak tükröznie kell a szabályoknak való megfelelés járulékos költségeit.
A brit közlekedési minisztérium által végzett felmérések szerint a javasolt szankciórendszer azt 
eredményezné, hogy a gyártók a célkitűzéseket több grammal átlépik, mivel gazdaságosabb 
számukra kifizetni a bírságot, mint a teljes megfeleléshez szükséges kibocsátáscsökkentési 
beruházásokat megvalósítani.

Módosítás 46
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-től kezdve minden naptári 
évre vonatkozóan többletkibocsátási díjat 

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2015. január 1-től kezdve minden naptári 
évre vonatkozóan többletkibocsátási díjat 
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kell fizetniük. A díj összege annak 
arányában változik, hogy az adott gyártó 
milyen mértékben lépte túl a célértéket.
Az összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

kell fizetniük. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 
2015-ben tonnánként 480 EUR-nak felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó 
ágazatok tonnánként 15 EUR-t, illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR 
további ETS-bírságot fizetnek; eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-
ban szabta meg a CO2 árát (egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 47
Peter Van Dalen

Rendeletre irányuló javaslat
20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20a) Árösztönzőkön – úgymint 
adókedvezményeken – keresztül a 
tagállamoknak továbbra is 
megfelelőképpen ösztönözniük kell az e 
rendeletben meghatározott kibocsátási 
előírásoknak megfelelő, már kifejlesztett 
könnyű elektromos haszongépjárművek 
előállítását és használatát.  

Or. nl

Indokolás

Már folyik Európában olyan könnyű haszongépjárművek tervezése, amelyek könnyedén 
megfelelnek e rendelkezés kibocsátáscsökkentési előírásainak. Ha a tagállamok 
árösztönzőkön keresztül megfelelően támogatják az ilyen haszongépjárművek kifejlesztését és 
használatát, az segíthet e rendelet környezeti célkitűzéseinek megvalósításában. A 
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tagállamokat ezért fel kell szólítani arra, hogy elegendő forrást bocsássanak rendelkezésre az 
árösztönzők kidolgozásához.

Módosítás 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A sebességkorlátozó készülékek 
felszerelése ösztönözni fogja a gyártókat 
arra, hogy céljuknak megfelelőbb, 
alacsony fogyasztású és költségtakarékos 
motorokat fejlesszenek ki.

Or. en

Indokolás

2001 és 2007 között romlott a teherjárművek és könnyű haszongépjárművek üzemanyag-
hatékonysága, ami növelte az üzleti felhasználók költségeit. Amennyiben el akarjuk érni az 
EU2020 versenyképességre vonatkozó célkitűzéseit, elengedhetetlen a felesleges szállítási 
költségek csökkentése. Az üzleti célra használt gépjárműveket a célnak megfelelő, és nem az 
autópályán nagy sebesség elérésére alkalmassá tett motorokkal kell ellátni.

Módosítás 49
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A sebességkorlátozó készülékek 
felszerelése az N3-as besorolású 
gépjárművek esetén igen hasznosnak és 
hatékonynak bizonyult; ennek 
megfelelően e készülékeket az N1-es 
besorolású gépjárműveknél is alkalmazni 
kell.

Or. de
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Módosítás 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A sebességkorlátozó készülékek a 
környezetvédelem és energiafogyasztás, a 
motor és a gumiabroncsok elhasználódása 
és a közúti közlekedésbiztonság 
tekintetében megmutatkozó jótékony 
hatásai hozzá fognak járulni e rendelet 
céljainak eléréséhez.

Or. en

Indokolás

Az intelligens sebességkorlátozó készülékek közvetlenül és közvetetten is hatást fognak 
gyakorolni az üzemanyag-fogyasztásra. Közvetlen hatásként a lassabb menettempó kevesebb 
üzemanyagot igényel. Közvetett hatásként a maximális sebesség korlátozása lehetővé teszi a 
hajtóművek e meghatározott sebességhez történő optimalizálását, ami tovább csökkentheti a 
kibocsátásokat. A CO2-kibocsátás erőteljesen megnő dinamikus közlekedési helyzetekben 
(megállás és elindulás) és 120 km/óra feletti sebességnél. A CO2-kibocsátás intelligens 
sebességkorlátozó készülékkel elérhető maximális csökkentését körülbelül 15%-ra becsülik.

Módosítás 51
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A sebességkorlátozó készülékek a 
környezetvédelem és energiafogyasztás, a 
motor és a gumiabroncsok kisebb 
elhasználódása, a zajártalom csökkenése 
és a jobb közúti közlekedésbiztonság 
tekintetében megmutatkozó jótékony 
hatásai fokozódnak e készülékek általános 
használata esetén.

Or. en
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Indokolás

A nagy sebesség egész Európában a halálos kimenetelű közúti balesetekhez hozzájáruló 
fontos tényező. A közúti közlekedésben a nagyobb sebességre való törekvés nemcsak a kereslet 
növekedéséhez, hanem nagyobb üzemanyag-fogyasztáshoz és CO2-kibocsátáshoz, zajhoz és a 
biztonságra nehezedő nyomáshoz is vezetett. A sebességkorlátozó készülékek ezért jótékony 
hatást fejtenének ki környezetvédelmi és gazdasági, valamint közlekedésbiztonsági 
szempontból egyaránt.

Módosítás 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közúti járművek sebessége nagyban
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez.
Helyénvaló ezért megvizsgálni annak
lehetőségét, hogy egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatálya terjedjen ki a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a 
céllal, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

(24) A közúti járművek sebessége 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztást és a
szén-dioxid-kibocsátást. Azzal az elvvel 
összhangban, hogy a CO2-kibocsátás 
csökkentéséhez fokozottabban kellene a 
gazdasági ösztönzőkre, és kevésbé a 
tiltásra támaszkodni, egy olyan önkéntes 
rendszert lehetne létrehozni, amelyben a 
gyártók a sebességkorlátozó készülék 
felszereléséért cserébe a megvalósított 
CO2-kibocsátáscsökkentés arányában 
kibocsátási egységekben részesülnének. 
Ez a rendszer hozzájárulna egy 
üzemanyag-hatékonyabb és 
környezetbarátabb könnyű 
haszongépjármű-park kialakításához az 
Európai Unióban. Mindenekelőtt azonban 
sürgős intézkedéseket kell hozni annak
tudományos vizsgálata érdekében, hogy
jelentős mértékű CO2-
kibocsátáscsökkenést lehet-e 
megvalósítani a sebességkorlátozó 
készülékek felszerelésével, és ha igen, az 
önkéntes jutalmazási rendszer keretén 
belül ki lehet-e terjeszteni a Közösségben
egyes gépjármű-kategóriákra 
sebességkorlátozó készülékek 
felszereléséről és használatáról szóló
92/6/EGK tanácsi irányelv hatályát az e 
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rendelet hatálya alá tartozó könnyű
haszongépjárművekre is.

Or. de

Indokolás

A sebességkorlátozó készülékek felszerelésének kizárólag önkéntes alapon kell történnie, 
ösztönző rendszer keretében, és csak azzal a feltétellel, hogy tudományos bizonyítást nyer, 
hogy a sebességkorlátozó eszközök jelentős CO2-kibocsátáscsökkenést eredményeznek.

Módosítás 53
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez.
Helyénvaló ezért megvizsgálni annak 
lehetőségét, hogy egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatálya terjedjen ki a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a céllal, 
hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 
könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez.
Helyénvaló ezért egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében kiterjeszteni
a 92/6/EGK tanácsi irányelv hatályát a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a céllal, 
hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 
könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

Or. de

Indokolás

A sebességkorlátozó készülékeket már a haszongépjárművek összes többi kategóriájában 
bevezették. Az ilyen készülékek felszerelése nem okoz műszaki problémát, és nem jár jelentős 
többletköltséggel. Ez a módosítás arra ösztönzi a gyártókat, hogy kisebb és hatékonyabb 
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motorokat gyártsanak, melyek kevesebb CO2-t bocsátanak ki.

Módosítás 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez.
Helyénvaló ezért megvizsgálni annak 
lehetőségét, hogy egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatálya terjedjen ki a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a 
céllal, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez.
Helyénvaló ezért egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatályát kiterjeszteni a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára, hogy abban
az e rendelet hatálya alá tartozó könnyű 
haszongépjárművek is szerepeljenek.

Or. en

Módosítás 55
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 2012-től kezdve
175 g CO2/km-ben, 2015-től kezdve pedig 
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járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

160 g CO2/km-ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés segítségével 
érhető el.

Or. de

Indokolás

A gyártók által gyártott jelenlegi modellek tanúsága szerint a könnyű haszongépjárművek már 
most csaknem elérik a 175 g CO2/km célértéket. Lehetővé válik tehát, hogy a gyártók 2012-re 
elérjék a 175 g CO2/km, 2015-re pedig a 160 g CO2/km átlagos kibocsátást.

Módosítás 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 160 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az EU 2020-as célkitűzései megvalósuljanak, a vállalkozások szállítási 
költségeinek csökkentése érdekében nagyon fontos a teherjárművek és könnyű 
haszongépjárművek üzemanyag-hatékonyságának javítása.  Az üzemanyag-hatékonyság 
javításához és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez szükséges intézkedések 
tulajdonképpen megegyeznek. A járműgyártók a nyilvánosság előtt ugyan azt hangoztatják, 
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hogy a Bizottság 2016-ra kitűzött céljai kihívást jelentenek”, bizalmas körökben ugyanakkor 
elismerik, hogy azok jóval merészebbek is lehetnének.

Módosítás 57
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 160 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

Or. en

Indokolás

A rendelet célértékét 175 g CO2/km helyett 160 g CO2/km-ben kell megállapítani ahhoz, hogy 
ösztönözze a szállításra vonatkozó hatékonysági fejlesztések felgyorsítását és a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését.  Ezt a célértéket az Európai Bizottság 2015-re tűzte ki, a könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló stratégia részeként. A 
személygépjárművekre vonatkozó fejlesztések jelzik, hogy a 2007-es szinthez viszonyított 14%-
os csökkenés elérhető, figyelembe véve, hogy az összes jelentős könnyű haszongépjármű-
gyártó személygépjárműveket is gyárt.

Módosítás 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 160 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

Or. en

Indokolás

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Módosítás 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 165 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
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kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés segítségével 
érhető el.

Or. en

Indokolás

A negatív költségű CO2-kibocsátáscsökkentés lehetőségéhez való közeledés érdekében a 2014-
es célértéket 165 g CO2/km-ben kell meghatározni.

Módosítás 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) E rendelet a közösségi integrált 
megközelítésben szereplő kiegészítő 
intézkedések részét képezi.

Or. en

Indokolás

Ez a javaslat a közúti gépjárművek által az éghajlatváltozásra gyakorolt hatással foglalkozó, 
2007-ben kezdeményezett bizottsági szabályozási folyamat folytatása, amely a COM(2007) 19 
végleges dokumentumban felsorolt műszaki fejlesztések egyikével foglalkozik.

Módosítás 61
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-

(2) Ez a rendelet az új 
könnyűhaszongépjármű-flottára 2020-tól 
kezdődően 160g CO2/km átlagos 
kibocsátási célértéket állapít meg a 12.
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ben állapítja meg. cikk (4) bekezdésének megfelelően.
Ez a rendelet az új 
könnyűhaszongépjármű-flottára 2025-tól 
kezdődően 145g CO2/km átlagos 
kibocsátási célértéket állapít meg a 12. 
cikk (5) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Módosítás 62
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet az új 
könnyűhaszongépjármű-flottára 2020-tól 
kezdődően 160 g CO2/km átlagos 
kibocsátási célértéket állapít meg a 12.
cikk (4) bekezdésének megfelelően.
Ez a rendelet az új 
könnyűhaszongépjármű-flottára 2025-tól 
kezdődően 145g CO2/km átlagos 
kibocsátási célértéket állapít meg a 12. 
cikk (5) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése a 
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személygépjárművekhez képest magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási 
ciklusokat igényel, a 135 g CO2/km-es hosszú távú célkitűzés 2020-ra történő elérése nem 
reális. Ez a kiskereskedelmi ár több mint 5 000 EUR összegű emelését és egyes 
járműosztályok (pl. III. osztály) eltűnését vonná maga után. A Bizottság nevében végzett első 
tanulmány kimutatta, hogy a 160g CO2/km ambiciózus, de egyben megvalósítható CO2-
kibocsátási célkitűzés.

Módosítás 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet az új 
könnyűhaszongépjármű-flottára 2020-tól 
kezdődően 160g CO2/km átlagos 
kibocsátási célértéket állapít meg a 12.
cikk (4) bekezdésének megfelelően.
Ez a rendelet az új 
könnyűhaszongépjármű-flottára 2025-tól 
kezdődően 145g CO2/km átlagos 
kibocsátási célértéket állapít meg a 12. 
cikk (5) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése a 
gépjárművekhez képest magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási 
ciklusokat igényel, a 135 g CO2/km-es célkitűzés 2020-ra történő elérése nem reális. Ez a 
kiskereskedelmi ár több mint 5 000 EUR összegű emelését és egyes járműosztályok (pl. III. 
osztály) eltűnését vonná maga után. A Bizottság nevében végzett első tanulmány kimutatta, 
hogy a 160g CO2/km ambiciózus, de egyben megvalósítható célkitűzés. 

Módosítás 64
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet az új 
könnyűhaszongépjármű-flottára 2020-tól 
kezdődően 160g CO2/km átlagos 
kibocsátási célértéket állapít meg a 12.
cikk (4) bekezdésének megfelelően.
Ez a rendelet az új 
könnyűhaszongépjármű-flottára 2025-től 
kezdődően 145g CO2/km átlagos 
kibocsátási célértéket állapít meg a 12. 
cikk (5) bekezdésének megfelelően.

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2 
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 
increase of Euro 3800 per vehicle.

Módosítás 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 160 g CO2/km-
ben állapítja meg, feltéve, hogy a Bizottság 
a 12. cikk (4) bekezdése szerinti 
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felülvizsgálat keretében e célérték 
megvalósíthatóságát megerősíti.

Or. de

Indokolás

Két hosszú távú célértéket kell meghatározni – egyet 2020-ra, egyet pedig 2025-re – azért, 
hogy a gyártók számára átmeneti időszakokat biztosítsanak, valamint lehetővé tegyék az 
innovatív és üzemanyag-takarékos technológiák folyamatos alkalmazását, a könnyű 
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának fokozatos csökkentését és a hosszú távú tervezés 
adta biztonságot. Az új célértékek végleges megállapítását megelőzően ellenőrizni kell 
megvalósíthatóságukat.

Módosítás 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű
haszongépjárművek átlagos CO2-
kibocsátását 2020-tól 125 g CO2/km-ben 
állapítja meg, amely a járműtechnológia 
terén megvalósuló – a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 
mért – fejlesztés segítségével érhető el.

Or. en

Indokolás

A 2020-as 125 g/km célérték műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható, és a 
fogyasztó számára nettó üzemanyag-megtakarítást eredményezne.

Módosítás 67
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű
haszongépjárművek átlagos CO2-
kibocsátását 2020-tól 125 g CO2/km-ben 
állapítja meg, amely a járműtechnológia 
terén megvalósuló – a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 
mért – fejlesztés segítségével érhető el.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárműveknek a személygépkocsikhoz hasonlóan ambiciózus csökkentési 
célértékeket kell elérniük. A 125 g CO2/km célérték kb. 38%-os csökkentést jelent, ami 
megfelel a személygépkocsik esetében meghatározott céloknak (kb. 40%).

Módosítás 68
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet az Unióban
nyilvántartásba vett új
könnyűhaszongépjármű-flottára 2020-tól 
az átlagos CO2-kibocsátást 160 g CO2/km-
ben állapítja meg, amennyiben a 12. cikk 
(4) bekezdése szerint megerősítést nyer 
ezen célkitűzés megvalósíthatósága.

Or. en

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a személygépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek esetében 
hosszabbak a fejlesztési és gyártási ciklusok, nagyobb az éves CO2-csökkentés és magasabbak 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos költségek, a 135 g CO2/km-es célérték túl 
nagyra törő és a megállapított időkereteken belül nem megvalósítható. Emellett az is 
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lényeges, hogy e célértéket 2014-ben részletes hatásvizsgálat alapján állapítsák meg. 

Módosítás 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 150 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. de

Indokolás

Tekintve, hogy a személygépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentése magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási 
ciklusokat igényel, a javasolt időkereteken belül a 135 g CO2/km-es célkitűzés elérése nem 
reális. A 150g CO2/km ambiciózus, de egyben megvalósítható célkitűzés.

Módosítás 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 125 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az EU 2020-as célkitűzései megvalósuljanak, a vállalkozások szállítási 
költségeinek csökkentése érdekében nagyon fontos a teherjárművek és könnyű 
haszongépjárművek üzemanyag-hatékonyságának javítása. Az üzemanyag-hatékonyság 
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javításához és a CO2-kibocsátás csökkentéséhez szükséges intézkedések tulajdonképpen 
megegyeznek.   Jóllehet az autógyárak kampányt folytattak a nagyra törő fogyasztási és 
kibocsátáscsökkentési célok megállapítása ellen, már túlteljesítik a 2009-es jogszabályokban 
rögzített követelményeket.  Az ágazat jelentős javulást igénylő célok megállapítása esetén is 
pozitívan fog reagálni, ha azok elérésére tízéves haladékot kap.

Módosítás 71
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 125 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A 125 g CO2/km célérték a 2007-es szintekhez képest 38%-os csökkentést jelent. Ezzel a 
könnyű haszongépjárművekre vonatkozó jogszabályok összhangba kerülnek a 
személygépjárművek számára előírt csökkentéssel, amelyek esetében a 2006-os szinthez 
képest 40%-os csökkentésben állapodtak meg. A Bizottság hatástanulmánya bemutatja, hogy 
a 125 g CO2/km célérték az akkumulátorral működő elektromos tehergépjárművek nélkül is 
megvalósítható.

Módosítás 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 125 g CO2/km-
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ben állapítja meg. ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A 2020-as 125 g CO2/km-es célérték 38%-os csökkentést jelentene a jelenlegi szintekhez 
képest. Ez jobban összhangban állna a személygépkocsik CO2-kibocsátáscsökkentési 
szintjével, amelyek esetében a 2020-as célérték 40%-os csökkentést követel meg. A 125 g 
CO2/km-es szint elérésének technikai megvalósíthatóságát a Bizottság hatástanulmánya is 
alátámasztja és nyomatékos jelzést küld a gyártók felé, hogy újítsák fel kistehergépkocsi-
parkjukat.

Módosítás 73
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2025-től az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A 135 g CO2/km határérték nagyra törő hosszú távú célkitűzés, amely műszaki szempontból 
jelenleg nehezen érhető el. Hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy az iparág elérhesse ezt a 
célt. A célok kitűzésekor szem előtt kell tartani, hogy a könnyű haszongépjárművek gyártási 
ciklusai hosszabbak, mint a személygépkocsik esetében, és sokkal kisebb a lehetőség a könnyű 
haszongépjárművek kibocsátási teljesítményének javítására.

Módosítás 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek esetében 2025-től az 
átlagos CO2-kibocsátás célértékét 135 g 
CO2/km-ben állapítja meg, feltéve, hogy a 
Bizottság a 12. cikk (4) bekezdése szerinti 
felülvizsgálat keretében e célérték 
megvalósíthatóságát megerősíti.

Or. de

Indokolás

Két hosszú távú célértéket kell meghatározni – egyet 2020-ra, egyet pedig 2025-re – azért, 
hogy a gyártók számára átmeneti időszakokat biztosítsanak, valamint lehetővé tegyék az 
innovatív és üzemanyag-takarékos technológiák folyamatos végrehajtását, a könnyű 
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának fokozatos csökkentését és a hosszú távú tervezés 
adta biztonságot. Az új célértékek végleges megállapítását megelőzően ellenőrizni kell 
megvalósíthatóságukat.

Módosítás 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
járművek előmozdítása érdekében a 
tagállamokat arra ösztönzik, hogy további 
kiegészítő intézkedéseket vezessenek be, 
valamint a kibocsátási teljesítmény 
alapján differenciálják a gépjárművekre 
vonatkozó adókat, illetékeket és díjakat. 

Or. en

Indokolás

A 2020-as 125 g/km célérték műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható, és a 
fogyasztó számára nettó üzemanyag-megtakarítást eredményezne.
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Módosítás 76
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra az N1 kategóriájú gépjárművekre 
alkalmazandó, amelyekre a 
típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdése értelmében kiterjed
(„könnyű haszongépjárművek”), 
amennyiben e járműveket a Közösségben 
első ízben veszik nyilvántartásba és 
korábban a Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Módosítás 77
Rovana Plumb

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra az N1 kategóriájú gépjárművekre 
alkalmazandó, amelyekre a 
típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdése értelmében kiterjed
(„könnyű haszongépjárművek”), 
amennyiben e járműveket a Közösségben 
első ízben veszik nyilvántartásba és 
korábban a Közösségen kívül nem vették 
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nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a rendelet alkalmazási köre kiterjed az N1 kategóriájú 
gépjárművekre.

Módosítás 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti M2,
N1 és N2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Indokolás

A további szabályozási hézagok elkerülése érdekében a jogszabály alkalmazási körébe fel kell 
venni az M2 és N2 kategóriájú járműveket is, amelyek az N1 kategóriájú gépjárművek 
versenytársai, de nem vonatkozik rájuk más CO2-kibocsátási követelmény. A könnyebb N2 és 
M2 kategóriájú gépjárművek az N1 kategóriából erednek, de bizonyos jellemzők – pl. a 
nagyobb tömeg vagy a több ülés  – miatt N2 vagy M2 kategóriájú járművekként kerültek 
besorolásra.
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Módosítás 79
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti M2,
N1 és N2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Indokolás

Az M2 és N2 kategóriájú járművek jelenleg nem tartoznak a CO2-kibocsátási teljesítményre 
vonatkozó követelmények hatálya alá. Fennáll annak a kockázata, hogy a gyártók a CO2-
kibocsátási előírások elkerülése érdekében növelik a nehezebb N1 kategóriájú járművek 
súlyát és N2 kategóriába tartózóként hagyatják azokat jóvá. 

Módosítás 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti M2,
N1 és N2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
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bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Indokolás

Az M2 és N2 kategóriájú járműveknek a rendelet hatálya alá kell tartozniuk, hogy ne 
jöhessenek létre kiskapuk és olyan ösztönzők, amelyek a járművek vagy piacok N1 kategóriájú 
járművekről e kategóriákra való átállását segítik elő.

Módosítás 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti M2,
N1 és N2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Indokolás

A további szabályozási hézagok elkerülése érdekében a jogszabály alkalmazási körébe fel kell 
venni az M2 és N2 kategóriájú járműveket is.
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Módosítás 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, 
valamint azokra a gépjárművekre 
alkalmazandó, amelyekre a 
típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdése értelmében kiterjed
(„könnyű haszongépjárművek”), 
amennyiben e járműveket a Közösségben 
első ízben veszik nyilvántartásba és 
korábban a Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Indokolás

A nehezebb járművek kizárása jelentős következményekkel járhat a CO2-kibocsátás 
csökkentésének megvalósítására nézve.

Módosítás 83
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „fajlagos szén-dioxid-kibocsátás”: a 
könnyű haszongépjárműnek a 
715/2007/EK rendelettel összhangban mért 
és a megfelelőségi nyilatkozatban „szén-
dioxid-kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel 
feltüntetett kibocsátása;

f) „fajlagos szén-dioxid-kibocsátás”: a 
könnyű haszongépjárműnek a 
715/2007/EK rendelettel összhangban mért 
és a teljes vagy befejezett jármű
megfelelőségi nyilatkozatában „szén-
dioxid-kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel 
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feltüntetett kibocsátása;

Or. de

Indokolás

A Bizottság egy nem hivatalos dokumentumban már megállapította, hogy a rendeletre 
irányuló javaslatban említett módszer alkalmatlan a befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására. Amennyiben a járművek további befejezési szakaszokon 
esnek át, az alapjármű gyártójának nincs befolyása az ilyen befejezett járművek CO2-
kibocsátására.

Módosítás 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „üzemanyag-fogyasztás mérő”: 
fedélzeti képernyő, amely folyamatosan 
mutatja az aktuális üzemanyag-
felhasználást (l/100km-ben) és amelyet a 
vezető számára vezetés közben 
egyértelműen láthatóvá kell tenni, és 
amely nem kapcsolható ki.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a vezetők ismerjék a járművük tényleges üzemanyag-fogyasztását, amely 
gyakran magasabb, mint az uniós tesztelési ciklus során mért fogyasztás. Az üzemanyag-
fogyasztást mérő műszer erről nyújt tájékoztatást, és egyúttal ösztönzi is a gépjárművezetőket, 
hogy üzemanyag-hatékonyabb vezetési stílust alkalmazzanak. Az Európai Bizottság jelenleg 
készíti elő a személygépkocsik ilyen mérővel való felszerelésére vonatkozó követelményeket. E 
követelményeket a könnyű haszongépjárművekre is ki kell terjeszteni.

Módosítás 85
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „alapterület”: a jármű átlagos 
nyomtáv-szélessége, szorozva a 
megfelelőségi nyilatkozatban foglalt és a 
2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.1 
és 2.3 szakaszaiban meghatározott 
tengelytávval;

Or. en

Indokolás

Fontos a jármű alapterületének meghatározása, amelyet a II. melléklet B részének (5) 
bekezdésében említenek meg. 

Módosítás 86
Elena Oana Antonescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „a jármű hasznos terhe”: a 
megfelelőségi nyilatkozatban szereplő és a 
2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.8. 
pontja szerinti, műszakilag megengedett 
legnagyobb össztömeg és a jármű tömege 
közötti különbség;

Or. en

Indokolás

Fontos a hasznos teher meghatározása, amelyet a II. melléklet B részének (6) bekezdésében 
említenek meg. E meghatározásnak összhangban kell lennie a 2007/46/EK irányelvvel.

Módosítás 87
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „befejezett jármű”: minden olyan 
jármű, amelyet már nem kell befejezni a 
2007/46/EK irányelv vonatkozó műszaki 
követelményeinek való megfelelés 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási javaslat hatálya kiterjed a befejezett járművekre.

Módosítás 88
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „alapterület”: a jármű nyomtáv-
szélessége, szorozva a megfelelőségi 
nyilatkozatban foglalt és a 2007/46/EK 
irányelv I. mellékletének 2.1 és 2.3 
szakaszaiban meghatározott tengelytávval.

Or. en

Indokolás

A módosítást a II. melléklet B. részének (5) és (6) bekezdésével való összhang indokolja.

Módosítás 89
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „a jármű hasznos terhe”: a 
2007/46/EK irányelv III. melléklete 
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szerinti, műszakilag megengedett 
legnagyobb össztömeg és a jármű tömege 
közötti különbség.

Or. en

Indokolás

A módosítást a II. melléklet B. részének (5) és (6) bekezdésével való összhang indokolja.

Módosítás 90
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gc) „befejezett jármű”: minden olyan 
jármű, amelyet már nem kell befejezni a 
2007/46/EK irányelv vonatkozó műszaki 
követelményeinek való megfelelés 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási javaslat hatálya kiterjed a befejezett járművekre.

Módosítás 91
Rovana Plumb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „alapterület”: a jármű átlagos 
nyomtáv-szélessége, szorozva a 
megfelelőségi nyilatkozatban foglalt és a 
2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.1 
és 2.3 szakaszaiban meghatározott 
tengelytávval;
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Or. en

Indokolás

Fontos a jármű alapterületének meghatározása, amelyet a II. melléklet B részének (5) 
bekezdésében említenek meg. 

Módosítás 92
Rovana Plumb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „a jármű hasznos terhe”: a 
megfelelőségi nyilatkozatban szereplő és a 
2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.8. 
pontja szerinti, műszakilag megengedett 
legnagyobb össztömeg és a jármű tömege 
közötti különbség;

Or. en

Indokolás

Fontos a hasznos teher meghatározása, amelyet a II. melléklet B részének (6) bekezdésében 
említenek meg. E meghatározásnak összhangban kell lennie a 2007/46/EK irányelvvel.

Módosítás 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „alapterület”: a jármű nyomtáv-
szélessége, szorozva a megfelelőségi 
nyilatkozatban foglalt és a 2007/46/EK 
irányelv I. mellékletének 2.1 és 2.3 
szakaszaiban meghatározott tengelytávval.

Or. en



PE442.811v01-00 54/83 AM\817369HU.doc

HU

Módosítás 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „befejezett jármű”: minden olyan 
jármű, amelyet már nem kell befejezni a 
2007/46/EK irányelv vonatkozó műszaki 
követelményeinek való megfelelés 
érdekében.

Or. en

Indokolás

A befejezett járművek a jogalkotási javaslat hatálya alá tartoznak, ezért meg kell határozni 
azok fogalmát.

Módosítás 95
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befejezett járművek esetében a 
gyártónak csak az alapjármű fajlagos 
CO2-kibocsátását kell megadnia, és azt az 
(1) bekezdéssel összhangban kell 
teljesíteni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság egy nem hivatalos dokumentumban már megállapította, hogy a rendeletre 
irányuló javaslatban említett módszer alkalmatlan a befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására. Amennyiben a járművek további befejezési szakaszokon 
esnek át, az alapjármű gyártójának nincs befolyása az ilyen befejezett járművek CO2-
kibocsátására.
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Módosítás 96
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2012. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Or. de

Indokolás

A rendelet hatálybalépését 2012-re irányozták elő, ahogyan a Bizottság és a Tanács 2007-ben 
javasolta. Semmi sem indokolja, hogy 2014-ig várjanak. A célértékek már a jelenleg 
rendelkezésre álló technológiával is elérhetők.

Módosítás 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.
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Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb gyártási ciklusok miatt a bevezetésnek 
2015-ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés 
alatt állnak, illetve gyártási szakaszban vannak.

Módosítás 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden teljes könnyű 
haszongépjármű-gyártónak biztosítania 
kell, hogy átlagos fajlagos CO2-kibocsátása 
ne haladja meg az I. melléklettel, illetve ha 
a gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan ezen járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.
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Módosítás 99
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2013. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Or. fr

Indokolás

2007-ben a Bizottság 2012-re 175 g/km, 2015-re pedig 160g/km időközi célértéket irányzott 
elő. Ezek ésszerű célkitűzések, melyeket fenn kellene tartani annak érdekében, hogy el 
lehessen kezdeni a 2020-ra előirányzott 125g/km célérték eléréséhez szükséges innovatív 
uniós ipari szakpolitikák kidolgozását.

Módosítás 100
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden teljes könnyű 
haszongépjármű-gyártónak biztosítania 
kell, hogy átlagos fajlagos CO2-kibocsátása 
ne haladja meg az I. melléklettel, illetve ha 
a gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
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kibocsátási célértéket. kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Módosítás 101
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden teljes könnyű 
haszongépjármű-gyártónak biztosítania 
kell, hogy átlagos fajlagos CO2-kibocsátása 
ne haladja meg az I. melléklettel, illetve ha 
a gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 



AM\817369HU.doc 59/83 PE442.811v01-00

HU

receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Módosítás 102
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden teljes könnyű 
haszongépjármű-gyártónak biztosítania 
kell, hogy átlagos fajlagos CO2-kibocsátása 
ne haladja meg az I. melléklettel, illetve ha 
a gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan e járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.

Módosítás 103
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden teljes könnyű 
haszongépjármű-gyártónak biztosítania 
kell, hogy átlagos fajlagos CO2-kibocsátása 
ne haladja meg az I. melléklettel, illetve ha 
a gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Or. en

Módosítás 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2013. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

A módosítás e rendeletnek a 2015-ben hatályba lépő, a személygépkocsikra és a CO2-
kibocsátásokra vonatkozó rendelettel való összehangolását célozza.

Módosítás 105
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes gyártók fajlagos CO2-
kibocsátásnak meghatározása céljából az 
egyes gyártók által előállított, az adott 
évben nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek az alábbiakban 
meghatározott százalékát kell figyelembe 
venni:

törölve

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,
– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,
2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek -100%-a.

Or. de

Indokolás

A „bevezetési időszak” csak annyit jelent, hogy a rendelet a tervezettnél később lép hatályba.
Ez olyan helyzetet eredményezne, amelyben a gyártóknak 2016-ig jóformán semmilyen 
intézkedést nem kellene hozniuk a szén-dioxid csökkentése érdekében.

Módosítás 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes gyártók fajlagos CO2-
kibocsátásnak meghatározása céljából az
egyes gyártók által előállított, az adott 
évben nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek az alábbiakban 
meghatározott százalékát kell figyelembe 
venni:
– 2014-ben az új könnyű 

haszongépjárművek 75%-a,
– 2015-ben az új könnyű 

Az egyes gyártók teljesítményének 7. cikk 
szerinti értékelése céljából 2012 és 2013 
évre az új könnyű haszongépjárművek
tekintetében 175 g CO2/km nem kötelező 
átlagos CO2-kibocsátási célértéket 
alkalmaznak.
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haszongépjárművek 80%-a,
– 2016-tól kezdve az új könnyű 

haszongépjárművek 100%-a.

Or. en

Indokolás

A lépcsőzetes megközelítés a polgárok számára félrevezető, és nincs összhangban a jobb 
jogalkotással.

Módosítás 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók megfelelő intézkedéseket 
hoznak az Unióban nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos CO2-
kibocsátásának csökkentése érdekében a 
135g CO2/km célérték 2025-re való elérése 
céljából, az alábbi, nem kötelező 
célkitűzések – a folyamatos innováció 
előmozdítását szolgáló – figyelembe 
vételével:
- 165 g CO2/km 2019-ben
- 145 g CO2/km 2023-ban.

Or. de

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy a gyártók folyamatosan innovatív és üzemanyag-takarékos 
technológiákat alkalmazzanak, indikatív célokat kell számukra megfogalmazni.
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Módosítás 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli,

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2015-ben 65%

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan e járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.

Módosítás 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

törölve

Or. en

Módosítás 110
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

törölve

Or. fr

Módosítás 111
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 65%-a
– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan e járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.

Módosítás 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,
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Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb gyártási ciklus alapján a bevezetésnek 
2015-ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés 
alatt állnak, illetve gyártási szakban vannak.

Módosítás 113
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 65 %-a,

Or. en

Indokolás

Az új könnyű haszongépjárművek esetében a személygépkocsik vonatkozásában elért 3 éves 
időszakhoz hasonló végrehajtási időszak szükséges. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési 
szakasza mintegy 7 évig, a személygépkocsiké azonban 5 évig tart. A könnyű 
haszongépjárművek gyártási ciklusa több, mint 10 év, a személygépkocsik esetében ugyanez 
5-7 évig tarthat.

Módosítás 114
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 65 %-a,

Or. en
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Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Módosítás 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 75 %-a,

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan e járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.

Módosítás 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2013-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 75 %-a,

Or. en

Indokolás

A módosítás e rendeletnek a 2015-ben hatályba lépő, a személygépkocsik CO2-kibocsátására 
vonatkozó rendelettel való összehangolását célozza.

Módosítás 117
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 65 %-a,

Or. en

Módosítás 118
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75 %-a,

Or. en

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, továbbá hosszabb átfutási időt és bevezetési időszakot igényelnek.
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Módosítás 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

törölve

Or. en

Módosítás 120
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

törölve

Or. fr

Módosítás 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 80 %-a,

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb gyártási ciklus alapján a bevezetésnek 
2015-ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés 
alatt állnak, illetve gyártási szakban vannak.
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Módosítás 122
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75 %-a,

Or. en

Indokolás

Az új könnyű haszongépjárművek esetében a személygépkocsik vonatkozásában elért 3 éves 
időszakhoz hasonló végrehajtási időszak szükséges. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési 
szakasza mintegy 7 évig, a személygépkocsiké azonban 5 évig tart. A könnyű 
haszongépjárművek gyártási ciklusa több mint 10 év, a személygépkocsik esetében ugyanez 5-
7 évig tarthat.

Módosítás 123
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 75 %-a,

Or. en

Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
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lack of data availability before and initial risk of data errors.

Módosítás 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2017-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80 %-a,

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan e járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.

Módosítás 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80 %-a,

Or. en

Indokolás

A módosítás e rendeletnek a 2015-ben hatályba lépő, a személygépkocsik CO2-kibocsátására 
vonatkozó rendelettel való összehangolását célozza.
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Módosítás 126
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 75 %-a,

Or. en

Módosítás 127
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2017-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80 %-a,

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan e járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.

Módosítás 128
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 80 %-a,

Or. en

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, továbbá hosszabb átfutási időt és bevezetési időszakot igényelnek.

Módosítás 129
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2017-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80 %-a,

Or. en

Módosítás 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

törölve

Or. en

Módosítás 131
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100%-a.

törölve

Or. fr

Módosítás 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

– 2018-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan e járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.

Módosítás 133
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

– 2018-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Módosítás 134
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

– 2018-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

Mivel a könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, hosszabb átfutási időre és bevezetési időszakra van szükség. A 
befejezett járművek vonatkozásában a típusjóváhagyásról szóló 2007/46/EK irányelv csak 
2013 májusától alkalmazandó a befejezett járművek valamennyi típusára. 2014 lesz az első 
teljes naptári év, amelyre vonatkozóan e járművek szén-dioxid-kibocsátására és tömegére 
vonatkozó adatok rendelkezésnek állnak. A gyártók meg fogják kapni ezeket az adatokat, hogy 
2015 második felében értékeljék ezeknek a saját átlagos szén-dioxid-kibocsátásukra gyakorolt 
hatásait. A befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának beszámítására ezért nem kerülhet 
sor 2016 előtt.
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Módosítás 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

– 2015-től kezdve az új könnyű
haszongépjárművek 100 %-a.

Or. en

Indokolás

A módosítás e rendeletnek a 2015-ben hatályba lépő, a személygépkocsik CO2-kibocsátására 
vonatkozó rendelettel való összehangolását célozza.

Módosítás 136
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

– 2018-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

Or. en

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ideje sokkal hosszabb a 
személygépkocsikénál, továbbá hosszabb átfutási időt és bevezetési időszakot igényelnek.

Módosítás 137
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű – 2016-tól kezdve az új könnyű 
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haszongépjárművek 100 %-a. haszongépjárművek 80 %-a.

Or. en

Indokolás

Az új könnyű haszongépjárművek esetében a személygépkocsik vonatkozásában elért 3 éves 
időszakhoz hasonló végrehajtási időszak szükséges. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési 
szakasza mintegy 7 évig, a személygépkocsiké azonban 5 évig tart. A könnyű 
haszongépjárművek gyártási ciklusa több mint 10 év, a személygépkocsik esetében ugyanez 5-
7 évig tarthat.

Módosítás 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek -100%-a.

2017-től kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek -100%-a.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb gyártási ciklus alapján a bevezetésnek 
2015-ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés 
alatt állnak, illetve gyártási szakban vannak.

Módosítás 139
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

– 2017-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80 %-a,

Or. en



AM\817369HU.doc 77/83 PE442.811v01-00

HU

Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Módosítás 140
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 a francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

– 2017-től kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

Or. en

Indokolás

Az új könnyű haszongépjárművek esetében a személygépkocsik vonatkozásában elért 3 éves 
időszakhoz hasonló végrehajtási időszak szükséges. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési 
szakasza mintegy 7 évig, a személygépkocsiké azonban 5 évig tart. A könnyű 
haszongépjárművek gyártási ciklusa több mint 10 év, a személygépkocsik esetében ugyanez 5-
7 évig tarthat.

Módosítás 141
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 a francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100 %-a.

– 2018-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100%-a.
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Or. en

Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.

Módosítás 142
Miroslav Ouzký

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of 
completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only 
receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average 
emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles 
emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to 
lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Módosítás 143
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló adatok hiánya és az adathibák kockázata miatt a befejezett járművek 
2016 előtt nem vonhatók be a jogszabályba.

Módosítás 144
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Extra kibocsátási egységek törölve
Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:
– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. de

Indokolás

Az „extra kibocsátási egységek” ellentétes hatást váltanak ki. Végső fokon összességében 
nagyobb szén-dioxid-kibocsátást eredményeznek, mert a gazdaságos gépjárműveket a 
különösen nagy energiaigényű gépjárművek ellensúlyozzák.
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Módosítás 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Sebességkorlátozók

2015-re 110 km/órás sebességkorlátozást 
fognak bevezetni a 2. cikk meghatározása 
szerinti, újonnan gyártott M2, N1 és N2 
kategóriájú gépjárművekre.

Or. en

Indokolás

2001 és 2007 között romlott a teherjárművek és könnyű haszongépjárművek üzemanyag-
hatékonysága, ami növelte az üzleti felhasználók költségeit.  Amennyiben el akarjuk érni az 
EU2020 versenyképességre vonatkozó célkitűzéseit, elengedhetetlen a felesleges szállítási 
költségek csökkentése.  Az üzleti célra használt gépjárműveket a célnak megfelelő, és nem az 
autópályán nagy sebesség elérésére alkalmassá tett motorokkal kell ellátni.  A 110 km/óra (68 
mérföld/h) sebességre beállított sebességkorlátozó készülék lehetővé tenné a gyártók számára, 
hogy sokkal kisebb költséggel feleljenek meg a kibocsátáscsökkentési célértékeknek.

Módosítás 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A 2014. január 1-jén kezdődő és minden 
további naptári évre vonatkozóan 
valamennyi könnyűhaszongépjármű-
gyártó biztosítja, hogy könnyű 
haszongépjárműveit felszereljék olyan 
sebességkorlátozó eszközzel, amely 100 
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km/h legnagyobb sebességre van beállítva.

Or. en

Indokolás

Az intelligens sebességkorlátozó készülékek közvetlenül és közvetetten is hatást fognak 
gyakorolni az üzemanyag-fogyasztásra. Közvetlen hatásként a lassabb menettempó kevesebb 
üzemanyagot igényel. Közvetett hatásként a maximális sebesség korlátozása lehetővé teszi a 
hajtóművek e meghatározott sebességhez történő optimalizálását, ami tovább csökkentheti a 
kibocsátásokat. A CO2-kibocsátás erőteljesen megnő dinamikus közlekedési helyzetekben 
(megállás és elindulás) és 120 km/óra feletti sebességnél. A CO2-kibocsátás intelligens 
sebességkorlátozó készülékkel elérhető maximális csökkentését körülbelül 15%-ra becsülik.

Módosítás 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Az alternatív üzemanyaggal működő 

járművekre vonatkozó fajlagos kibocsátási 
célérték

Annak megállapítása céljából, hogy egy 
gyártó megfelel-e a 4. cikkben említett 
fajlagos kibocsátási célértékeknek, a 
benzin és 85% etanol keverékéből („E85”) 
álló, és a vonatkozó közösségi 
jogszabályoknak vagy európai műszaki 
szabványoknak megfelelő üzemanyaggal 
való működésre tervezett járművek CO2-
kibocsátását 2015. december 31-ig 5 %-
kal csökkenteni kell, tekintettel a 
bioüzemanyag-meghajtású járművek jobb 
technológiai adottságaira és kibocsátás-
csökkentési képességére. E csökkentés 
csak akkor alkalmazandó, ha a jármű 
nyilvántartásba vétele szerinti 
tagállamban található üzemanyagtöltő 
állomások legalább 30%-a értékesít a 
bioüzemanyagokra vonatkozóan a 
vonatkozó uniós jogszabályok által 
megállapított fenntarthatósági 
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kritériumoknak megfelelő ilyen típusú 
alternatív üzemanyagot.

Or. de

Indokolás

A bioüzemanyagok infrastruktúrájának fokozatos kiépítése a teljes életciklus alapján a 
járműflotta CO2-kibocsátásának jelentős csökkentéséhez vezethet. Ezért a 
személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK 
rendelethez hasonlóan rendelkezni kell az alternatív üzemanyagokkal működő könnyű 
haszongépjárművekről is.

Módosítás 148
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Sebességkorlátozók

2014. január 1-jétől kezdődő hatállyal a 
könnyűhaszongépjármű-gyártóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a 2. cikkel 
összhangban összes új könnyű 
haszongépjárművük fel legyen szerelve 
olyan sebességkorlátozó készülékkel, 
amely e járművek sebességét 120 km/óra 
sebességre korlátozza.

Or. de

Indokolás

A sebességkorlátozó készülékeket már a haszongépjárművek összes többi kategóriája 
tekintetében bevezették. Az ilyen készülékek felszerelése nem okoz műszaki problémát, és nem 
jár jelentős többletköltséggel. Ez a módosítás arra ösztönzi a gyártókat, hogy kisebb és 
hatékonyabb motorokat gyártsanak, melyek kevesebb CO2-t bocsátanak ki.
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Módosítás 149
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyűhaszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy könnyű 
haszongépjárművei fel legyenek szerelve 
sebességkorlátozó készülékkel. A 
tagállamok határozzák meg azt a 
maximális sebességet, amelyre ezeket a 
készülékeket beállítják.

Or. en

Indokolás

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


