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Módosítás 150
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk
Extra kibocsátási egységek

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:

törölve

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en

Indokolás

A rendkívül alacsony kibocsátású járműveknek járó extra kibocsátási egységek jelentősen 
visszafogják a jogszabályból következő szén-dioxid-csökkenést. Ez azzal magyarázható, hogy 
a gyártók minden valószínűség szerint csökkenteni fogják a hagyományos gépjárművekre 
irányuló erőfeszítéseiket. Ezek a hagyományos gépjárművek azonban még az előttünk álló 
évek során is forgalomban lesznek, így az alacsony kibocsátású járművek fellendítéséből 
származó átmeneti hatást messze meg fogja haladni az éghajlatban bekövetkező károsodás.

Módosítás 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. cikk
Extra kibocsátási egységek

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 

törölve
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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. en

Módosítás 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az I. melléklet szerinti 
indikatív fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
50%-ánál kisebb fajlagos CO2-kibocsátású 
új könnyű haszongépjárművek:

Or. de

Indokolás

A kibocsátáscsökkentő technológiák könnyű haszongépjárművekbe szériafelszerelésként 
történő beszerelésének elősegítése érdekében célzott ösztönzőkre van szükség. Ehhez ki kell 
terjeszteni a más hasonló könnyű haszongépjárműveknél több mint 50%-kal alacsonyabb 
fajlagos CO2-kibocsátású könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kedvezmények 
beszámíthatóságának tényezőjét és időtartamát.

Módosítás 153
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor a járműre vonatkozó, I. 
melléklet szerinti fajlagos CO2-kibocsátási 
célérték 50%-ánál kisebb fajlagos CO2-
kibocsátású új könnyű haszongépjárművek:

Or. en

Indokolás

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Módosítás 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor a járműre vonatkozó, I. 
melléklet szerinti fajlagos CO2-kibocsátási 
célérték 50%-ánál kisebb fajlagos CO2-
kibocsátású új könnyű haszongépjárművek:

Or. en

Módosítás 155
Chris Davies

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



AM\817674HU.doc 6/92 PE442.834v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámításakor valamennyi új könnyű 
haszongépjármű, amelynek kibocsátása 
több mint 15%-kal meghaladja a járműre 
vonatkozó, I. melléklet szerinti fajlagos 
CO2-kibocsátást:
2014-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
- 2016-tól kezdődően 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek számít.

Or. en

Indokolás

Az innováció ösztönzése és a vállalati felhasználók költségeinek csökkentése érdekében a 
jogszabálynak ösztönöznie kell a hatékonyabb üzemanyag-felhasználású/alacsony CO2-
kibocsátású teherjárművek és könnyű haszongépjárművek fejlesztését. Ugyanígy a 
jogszabálynak előnytelenné kell tennie azon gépjárművek további gyártását, amelyek 
üzemeltetése költséges és indokolatlan mennyiségű szén-dioxidot bocsátanak ki.

Módosítás 156
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jén kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden től 
kezdődően naptári évben az összes könnyű 
haszongépjármű-gyártónak biztosítania 
kell, hogy könnyű haszongépjárművei 
rendelkeznek 100 km/órás maximális 
sebességre beállított sebességkorlátozó 
készülékkel.

Or. en
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Indokolás

Tudományos kutatások rámutattak, hogy a 100 km/óra értékben megállapított sebességhatár 
a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátását akár 8%-kal is csökkenti. A 
sebességkorlátozás emellett csökkentené a zajt, s növelné valamennyi közúti közlekedő 
biztonságát.

Módosítás 157
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Sebességhatár

2015-ig a 2. cikk szerinti újonnan gyártott 
gépjárművekre sebességhatárokat kell 
bevezetni, mégpedig oly módon, hogy 
minél nagyobb a teherbíró képesség, 
annál kisebb a sebességhatár.

Or. en

Módosítás 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

törölve

Or. en

Módosítás 159
Miroslav Ouzký

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

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-től 2025-ig 2 könnyű 
haszongépjárműnek,

Or. en

Indokolás

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Módosítás 160
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2014-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek ösztönző hatásúak lehetnek az alacsony kibocsátású könnyű 
haszongépjárművek fejlesztésére nézve. A beruházási költségek azonban magasabbak, ezért 
meg kell hosszabbítani az extra kibocsátási egységek határidejét.

Módosítás 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

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

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-ben 2 könnyű haszongépjárműnek,

Or. de

Indokolás

A kibocsátáscsökkentő technológiák könnyű haszongépjárművekbe szériafelszerelésként 
történő beszerelésének elősegítése érdekében célzott ösztönzőkre van szükség. Ehhez ki kell 
terjeszteni a más hasonló könnyű haszongépjárműveknél több mint 50%-kal alacsonyabb 
fajlagos CO2-kibocsátású könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kedvezmények 
beszámíthatóságának tényezőjét és időtartamát.

Módosítás 162
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

törölve

Or. en

Indokolás

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Módosítás 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-től 2025-ig 2 könnyű 
haszongépjárműnek,

Or. en

Indokolás

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Módosítás 164
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek ösztönző hatásúak lehetnek az alacsony kibocsátású könnyű 
haszongépjárművek fejlesztésére nézve. A beruházási költségek azonban magasabbak, ezért 
meg kell hosszabbítani az extra kibocsátási egységek határidejét.

Módosítás 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 



AM\817674HU.doc 11/92 PE442.834v01-00

HU

Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2016-ban 2 könnyű haszongépjárműnek,

Or. de

Indokolás

A kibocsátáscsökkentő technológiák könnyű haszongépjárművekbe szériafelszerelésként 
történő beszerelésének elősegítése érdekében célzott ösztönzőkre van szükség. Ehhez ki kell 
terjeszteni a más hasonló könnyű haszongépjárműveknél több mint 50%-kal alacsonyabb 
fajlagos CO2-kibocsátású könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kedvezmények 
beszámíthatóságának tényezőjét és időtartamát.

Módosítás 166
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

törölve

Or. en

Indokolás

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Módosítás 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

törölve

Or. en

Módosítás 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

– 2017-ben 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2018-ban 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2019-ben 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2020-ban 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2021-ben 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2022-ben 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2023-ban 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2024-ben 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2025-től kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. de
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Indokolás

A kibocsátáscsökkentő technológiák könnyű haszongépjárművekbe szériafelszerelésként 
történő beszerelésének elősegítése érdekében célzott ösztönzőkre van szükség. Ehhez ki kell 
terjeszteni a más hasonló könnyű haszongépjárműveknél több mint 50%-kal alacsonyabb 
fajlagos CO2-kibocsátású könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kedvezmények 
beszámíthatóságának tényezőjét és időtartamát.

Módosítás 169
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

– 2016-tól kezdve 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek ösztönző hatásúak lehetnek az alacsony kibocsátású könnyű 
haszongépjárművek fejlesztésére nézve. A beruházási költségek azonban magasabbak, ezért 
meg kell hosszabbítani az extra kibocsátási egységek határidejét.

Módosítás 170
Elena Oana Antonescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2017-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek ösztönző hatásúak lehetnek az alacsony kibocsátású könnyű 
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haszongépjárművek fejlesztésére nézve. A beruházási költségek azonban magasabbak, ezért 
meg kell hosszabbítani az extra kibocsátási egységek határidejét.

Módosítás 171
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2018-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek ösztönző hatásúak lehetnek az alacsony kibocsátású könnyű 
haszongépjárművek fejlesztésére nézve. A beruházási költségek azonban magasabbak, ezért 
meg kell hosszabbítani az extra kibocsátási egységek határidejét.

Módosítás 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Tájékoztatás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyűhaszongépjármű-
gyártó biztosítja, hogy a vevők számára 
rendelkezésre álljanak a 
gépjárműmodelljeik átlagos fajlagos CO2-
kibocsátásával és üzemanyag-
fogyasztásával kapcsolatos információk.

Or. de
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Indokolás

A túlnyomórészt üzleti tevékenységet folytató vevők számára a vásárlási döntésnél alapvető 
szempont a gépjármű üzemanyag-fogyasztása. Ezért ezeket az információkat a vevők 
rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás 173
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2012. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban.
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

(1) A 2013. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban. 
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

Or. en

Indokolás

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Módosítás 174
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2012. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban.
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

(1) A 2011. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban.
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

Or. de

Módosítás 175
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2012. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban. 
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

(1) A 2014. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban. 
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.
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Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelv XIX. melléklete szerint az N1 kategóriájú új befejezett járművekre 
vonatkozóan a végrehajtás időpontja 2013. április 23., ezért ez a rendelkezés nem 
alkalmazandó 2012-től kezdődően. Pontos, CO2-kibocsátást ellenőrző rendszer legkorábban 
2014-től fog működni, figyelembe véve, hogy a rendszereket fejleszteni kell, a mérési 
folyamatokat pedig felül kell vizsgálni.

Módosítás 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2012. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban. 
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

(1) A 2013. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban. 
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

Or. en

Indokolás

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Módosítás 177
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – 2013-tól kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

(2) A tagállamok – 2015-től kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás következményeként.

Módosítás 178
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – 2013-tól kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

(2) A tagállamok – 2014-től kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
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in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Módosítás 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – 2013-tól kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

(2) A tagállamok – 2014-től kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Módosítás 180
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – 2013-tól kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

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

Or. de

Módosítás 181
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság központi nyilvántartást vezet 
a tagállamok által e cikk alapján bejelentett 
adatokról, majd a nyilvántartást közzéteszi.
A Bizottság legkésőbb 2013. június 30-ig, 
majd attól kezdve évente, előzetes 
számítással meghatározza a következőket 
gyártónként:

A Bizottság központi nyilvántartást vezet 
a tagállamok által e cikk alapján bejelentett 
adatokról, majd a nyilvántartást közzéteszi.
A Bizottság legkésőbb 2014. június 30-ig, 
majd attól kezdve évente, előzetes 
számítással meghatározza a következőket 
gyártónként:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében a nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók hátrányos megkülönböztetésének elkerülése 
végett. A személygépkocsik szabályozásának tapasztalatai szerint a nyomon követés nehézkes.
Egy megbízható ellenőrző rendszer felállításához több felkészülési idő szükséges, különösen 
azért, mert nem állnak rendelkezésre teljes körű, az N1 kategóriára vonatkozó adatok a 27 
tagú Európai Unióra nézve, így a kezdő időpont meghatározása nehezebb, mint a 
személygépkocsik esetében.
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Módosítás 182
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság központi nyilvántartást vezet 
a tagállamok által e cikk alapján bejelentett 
adatokról, majd a nyilvántartást közzéteszi.
A Bizottság legkésőbb 2013. június 30-ig, 
majd attól kezdve évente, előzetes 
számítással meghatározza a következőket 
gyártónként:

A Bizottság központi nyilvántartást vezet 
a tagállamok által e cikk alapján bejelentett 
adatokról, majd a nyilvántartást közzéteszi.
A Bizottság legkésőbb 2015. június 30-ig, 
majd attól kezdve évente, előzetes 
számítással meghatározza a következőket 
gyártónként:

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (1) és (2) bekezdésére vonatkozó módosítások következményeként.

Módosítás 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság központi nyilvántartást vezet 
a tagállamok által e cikk alapján bejelentett 
adatokról, majd a nyilvántartást közzéteszi.
A Bizottság legkésőbb 2013. június 30-ig, 
majd attól kezdve évente, előzetes 
számítással meghatározza a következőket 
gyártónként:

A Bizottság központi nyilvántartást vezet 
a tagállamok által e cikk alapján bejelentett 
adatokról, majd a nyilvántartást közzéteszi.
A Bizottság legkésőbb 2014. június 30-ig, 
majd attól kezdve évente, előzetes 
számítással meghatározza a következőket 
gyártónként:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében a nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók hátrányos megkülönböztetésének elkerülése 
végett. A személygépkocsik szabályozásának tapasztalatai szerint a nyomon követés nehézkes.
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Egy megbízható ellenőrző rendszer felállításához több felkészülési idő szükséges, különösen 
azért, mert nem állnak rendelkezésre teljes körű, az N1 kategóriára vonatkozó adatok a 27 
tagú Európai Unióra nézve, így nehezebb megállapítani a kezdő időpontot, mint a 
személygépkocsik esetében.

Módosítás 184
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság központi nyilvántartást vezet 
a tagállamok által e cikk alapján bejelentett 
adatokról, majd a nyilvántartást közzéteszi. 
A Bizottság legkésőbb 2013. június 30-ig, 
majd attól kezdve évente, előzetes 
számítással meghatározza a következőket 
gyártónként:

A Bizottság központi nyilvántartást vezet 
a tagállamok által e cikk alapján bejelentett 
adatokról, majd a nyilvántartást közzéteszi. 
A Bizottság legkésőbb 2011. június 30-ig, 
majd attól kezdve évente, előzetes 
számítással meghatározza a következőket 
gyártónként:

Or. de

Módosítás 185
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2012. és 2013. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(7) A 2010. és 2011. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

Or. de
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Módosítás 186
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2012. és 2013. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(7) A 2014. és 2015. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása meghaladja a 
fajlagos kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (1) és (2) bekezdésére vonatkozó módosítások következményeként.

Módosítás 187
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2012. és 2013. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(7) A 2013. és 2014. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása meghaladja a 
fajlagos kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében a nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók hátrányos megkülönböztetésének elkerülése 
végett.
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Módosítás 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2012. és 2013. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(7) A 2013. és 2014. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása meghaladja a 
fajlagos kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében.

Módosítás 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A tagállamok továbbá e cikkel 
összhangban a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletében meghatározott, 2610 kg 
referenciatömeget meg nem haladó M2 és 
N2 kategóriájú könnyű haszongépjárművek 
nyilvántartásba vételére, továbbá azon 
járművekre vonatkozóan, amelyekre a 
típusjóváhagyást a 715/2007/EK rendelet 
2. cikkének (2) bekezdése szerint 
kiterjesztették, adatokat gyűjtenek és 
jelentést készítenek.

(10) A tagállamok továbbá e cikkel 
összhangban adatokat gyűjtenek és 
jelentést készítenek a 2007/46/EK irányelv 
II. mellékletében meghatározott M2 és N2 
kategóriájú könnyű haszongépjárművek, 
valamint azon járművek nyilvántartásba 
vételéről, amelyekre a típusjóváhagyást a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése szerint kiterjesztették.

Or. en
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Indokolás

A nehezebb gépjárművek kizárása jelentős hatást gyakorolhat a szén-dioxid-csökkentés 
elérésére.

Módosítás 190
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) a) 2014. január 1-jétől a nyomon 
követést a befejezett járművekre is ki kell 
terjeszteni.

Or. en

Indokolás

A választott megoldástól függően a típusjóváhagyásról szóló keretirányelv és a jelenlegi 
nyomon követési rendszer feltételezhetően nem biztosít megvalósítható megoldást a befejezett 
járművek számára a Bizottság által javasoltak szerint. 2013 májusától a befejezett járművek 
típusjóváhagyásáról szóló (2007/46/EK) irányelvet valamennyi befejezett járműre 
alkalmazzák. Éppen ezért 2014 januárjától a nyomon követést a befejezett járművekre is ki 
kell terjeszteni. 2014 lesz az első teljes naptári év, amikor a befejezett járművek szén-dioxid-
kibocsátásának és tömegének nyomon követését, illetve az adatgyűjtést a rendelkezésre álló új 
eljárás szerint végzik.

Módosítás 191
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) 2014. január 1-jétől a nyomon 
követést a befejezett járművekre is ki kell 
terjeszteni.

Or. en
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Indokolás

A választott megoldástól függően a típusjóváhagyásról szóló keretirányelv és a jelenlegi 
nyomon követési rendszer feltételezhetően nem biztosít megvalósítható megoldást a befejezett 
járművek számára a Bizottság által javasoltak szerint. 2013 májusától a befejezett járművek 
típusjóváhagyásáról szóló (2007/46/EK) irányelvet valamennyi befejezett járműre 
alkalmazzák. Éppen ezért 2014 januárjától a nyomon követést a befejezett járművekre is ki 
kell terjeszteni. 2014 lesz az első teljes naptári év, amikor a befejezett járművek szén-dioxid-
kibocsátásának és tömegének nyomon követését, illetve az adatgyűjtést a rendelkezésre álló új 
eljárás szerint végzik.

Módosítás 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) 2014. január 1-jétől a nyomon 
követést a befejezett járművekre is ki kell 
terjeszteni.

Or. en

Indokolás

A befejezett járművek típusjóváhagyásáról szóló (2007/46/EK) irányelvet csak 2013 májusától 
kezdődően alkalmazzák valamennyi befejezett járműre. Éppen ezért 2014 januárjától a 
nyomon követést a befejezett járművekre is ki kell terjeszteni. 2014 lesz az első teljes naptári 
év, amikor a befejezett járművek szén-dioxid-kibocsátásának és tömegének nyomon követését, 
illetve az adatgyűjtést a rendelkezésre álló új eljárás szerint végzik.

Módosítás 193
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 

(1) A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
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többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

A többletkibocsátási díjak összege hasonlít 
az európai kibocsátáskereskedelmi 
rendszer keretében más ágazatokban 
fizetett díjakéhoz.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetők össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése miatt rendkívül károsak lennének az ipar számára. A jelenlegi 
többletkibocsátási díj 480 EUR/t-nak felelne meg 2015-ben, miközben a más ágazatokkal való 
összehasonlítás az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) tekintetében a következőket 
mutatja: 15 EUR/t; kiegészítő ETS büntetési díj: 100 EUR/t (meg nem felelés esetén); illetve a 
környezettudatos közbeszerzésről szóló irányelv esetében: 30–40 EUR/t (a szén-dioxid egész 
élettartamra vetített költsége).

Módosítás 194
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(1) A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

A többletkibocsátási díjak összege hasonlít 
az európai kibocsátáskereskedelmi 
rendszer keretében más ágazatokban 
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fizetett díjakéhoz.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetők össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése miatt rendkívül károsak lennének az ipar számára. A Bizottság által javasolt 
többletkibocsátási díj 480 EUR/t lenne 2015-ben, miközben más, az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) által lefedett ágazatokban 15 EUR/t összeget 
fizetnek, valamint a szabályok megsértése esetén további 100 EUR/t ETS büntetési díj is 
kiszabható; a környezettudatos közbeszerzési eljárásról szóló irányelv pedig 30–40 EUR/t 
értékben határozza meg a szén-dioxid árát (a szén-dioxid egész élettartamra vetített külső 
költsége).

Módosítás 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(1) A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb termékciklus alapján a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakban vannak. A többletkibocsátási díjat analógia alapján 2015. 
január 1-jétől kellene felszámolni.
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Módosítás 196
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(1) A 2012. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

Or. de

Módosítás 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(1) A 2013. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

Or. en

Indokolás

Jelen rendelet összhangba hozása a 2015-ben hatályba lépő, a gépjárművekre és a szén-
dioxidra vonatkozó rendelettel.
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Módosítás 198
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
többletkibocsátási díjat a következő 
képlettel kell kiszámítani

törölve

a) 2014-től 2018-ig
i.  3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:
((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
ii. 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:
((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
iii. For excess emissions of more than 1 
but no more than 2 g CO2/km:
((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.
iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:
Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.
b) 2019-tól kezdve:
(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.
Ahol e cikk alkalmazásában: 
„többletkibocsátás”:
a gyártó átlagos fajlagos 
kibocsátástöbblete a fajlagos kibocsátási 
célértékéhez képest – figyelembe véve a 
11. cikk szerint jóváhagyott innovatív 
technológiáknak köszönhető CO2-
kibocsátás csökkenését – abban a naptári 
évben vagy tört naptári évben, amelyre a 
4. cikk szerinti kötelezettség 
alkalmazandó, g/km-ben kifejezve, a 
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harmadik tizedesjegyre kerekített pozitív 
számként megadva; és
„új személygépkocsik száma”: azon új 
könnyű haszongépjárművek száma, 
amelyeknek a szóban forgó gyártó a 
gyártója, és amelyeket az adott időszakban 
a 4. cikkben meghatározott fokozatos 
bevezetési kritériumok szerint vettek 
nyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetők össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése miatt rendkívül károsak lennének az ipar számára. A jelenlegi 
többletkibocsátási díj 480 EUR/t-nak felelne meg 2015-ben, miközben a más ágazatokkal való 
összehasonlítás az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) tekintetében a következőket 
mutatja: 15 EUR/t; kiegészítő ETS büntetési díj: 100 EUR/t (meg nem felelés esetén); illetve a 
környezettudatos közbeszerzésről szóló irányelv esetében 30–40 EUR/t (a szén-dioxid egész 
élettartamra vetített külső költsége).

Módosítás 199
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (1) bekezdés szerinti többletkibocsátási 
díjat a következő képlettel kell kiszámítani

törölve

a) 2014-től 2018-ig
i. i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:
((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
ii. 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:
((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
iii. For excess emissions of more than 1 
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but no more than 2 g CO2/km:
((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.
iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:
Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.
b) 2019-tól kezdve:
(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetők össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése miatt rendkívül károsak lennének az ipar számára. A Bizottság által javasolt 
többletkibocsátási díj 480 EUR/t lenne 2015-ben, miközben más, az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) által lefedett ágazatokban 15 EUR/t összeget 
fizetnek, valamint a szabályok megsértése esetén további 100 EUR/t ETS büntetési díj is 
kiszabható; a környezettudatos közbeszerzési eljárásról szóló irányelv pedig 30–40 EUR/t 
értékben határozza meg a szén-dioxid árát (a szén-dioxid egész élettartamra vetített külső 
költsége).

Módosítás 200
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig a) 2014-től

(Többletkibocsátás × 120 EUR) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. en

Indokolás

A többletkibocsátási díjnak tükröznie kell a szabályoknak való megfelelés járulékos költségeit.
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Módosítás 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig: a) 2015-től 2018-ig:

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 202
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig: a) 2012-től 2018-ig:

Or. de

Módosítás 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig a) 2014-től

Or. en
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Indokolás

A többletkibocsátási díjnak minden egyes többletgramm esetén tükröznie kell a beruházás 
járulákos költségeit annak érdekében, hogy büntetési díj fizetése helyett a szabályoknak való 
megfelelést biztosítsa. Az Egyesült Királyságban végzett elemzés szerint a díjfizetés 
rendszerének átalakítása azt jelentené, hogy a célkitűzés nem teljesül 2016-nál hamarabb, és 
elképzelhető, hogy 2020-nál hamarabb sem.

Módosítás 204
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

törölve

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. de

Módosítás 205
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

törölve

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. en

Módosítás 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:
((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

i. (Többletkibocsátás × 120 EUR) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. en

Módosítás 207
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

törölve

Or. en

Módosítás 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

törölve

Or. en

Módosítás 209
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × ((Többletkibocsátás – 3) × 95 EUR + 45 
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új könnyű haszongépjármű darabszám. EUR) × új könnyű haszongépjármű 
darabszám.

Or. de

Indokolás

A CO2-kibocsátási határértéket túllépő könnyű haszongépjárművek után fizetendő díjat 
összhangba kell hozni a személygépkocsik megfelelő díjával. A magasabb összegű 
szankciónak csak akkor lenne értelme, ha a CO2-kibocsátások más hatással lennének a 
környezetre.

Módosítás 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – i alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 3) × 95 EUR + 45 
EUR) × új könnyű haszongépjármű 
darabszám.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátáscsökkentésének eleget nem tevő gyártókat sújtó 
bírságnak összhangban kell lennie a gépjárművekre vonatkozó hasonló jogszabályokkal. A 
Bizottság javaslata nem tartalmaz semmilyen indokolást az N1-kategóriájú járművek 
súlyosabb bírságolása mellett.

Módosítás 211
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

törölve

((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
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új könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. de

Indokolás

A szankciók lényege a küszöbértékek túllépésének megakadályozása. A Bizottság egyes 
vizsgálataiban azzal a feltevéssel él, hogy csak a 120 EUR/gramm összegű bírság elegendően 
magas ahhoz, hogy a gyártók beruházzanak. Ha az első három gramm tekintetében 
csökkentenék a bírságot, az azt jelentené, hogy a gyártók inkább kifizetnék a bírságot, 
semmint hogy beruházzanak a szén-dioxid-csökkentés érdekében.

Módosítás 212
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

törölve

((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. en

Módosítás 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

törölve

Or. en
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Módosítás 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – ii alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 2) × 95 EUR + 
20 EUR) × új könnyű haszongépjármű 
darabszám.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt „szankciós folyosó” 2019-ig jelentős meg nem feleléshez fog 
vezetni. Ennek a módosításnak az a célja, hogy valamiképpen növelje a szankciós folyosóban 
említett összegeket, és ezzel fokozza a jogszabályi megfelelést, de ugyanakkor bizonyos 
rugalmasságot kínáljon a gyártóknak, hogy tapasztalatot szerezhessenek a rendszerrel 
kapcsolatban.

Módosítás 215
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

törölve

((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. de

Indokolás

A szankciók lényege a küszöbértékek túllépésének megakadályozása. A Bizottság egyes 
vizsgálataiban azzal a feltevéssel él, hogy csak a 120 EUR/gramm összegű bírság elegendően 
magas ahhoz, hogy a gyártók beruházzanak. Ha az első három gramm tekintetében 
csökkentenék a bírságot, az azt jelentené, hogy a gyártók inkább kifizetnék a bírságot, 
semmint hogy beruházzanak a szén-dioxid-csökkentés érdekében.
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Módosítás 216
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

törölve

((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. en

Módosítás 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

törölve

((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. en

Módosítás 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iii alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 1) × 60 EUR + 
5 EUR) × új könnyű haszongépjármű 
darabszám.
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Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt „szankciós folyosó” 2019-ig jelentős meg nem feleléshez fog 
vezetni. Ennek a módosításnak az a célja, hogy valamiképpen növelje a szankciós folyosóban 
említett összegeket, és ezzel fokozza a jogszabályi megfelelést, de ugyanakkor bizonyos 
rugalmasságot kínáljon a gyártóknak, hogy tapasztalatot szerezhessenek a rendszerrel 
kapcsolatban.

Módosítás 219
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:

törölve

Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. de

Indokolás

A szankciók lényege a küszöbértékek túllépésének megakadályozása. A Bizottság egyes 
vizsgálataiban azzal a feltevéssel él, hogy csak a 120 EUR/gramm összegű bírság elegendően 
magas ahhoz, hogy a gyártók beruházzanak. Ha az első három gramm tekintetében 
csökkentenék a bírságot, az azt jelentené, hogy a gyártók inkább kifizetnék a bírságot, 
semmint hogy beruházzanak a szén-dioxid-csökkentés érdekében.

Módosítás 220
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:

törölve

Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
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haszongépjármű darabszám.

Or. en

Módosítás 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:

törölve

Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. en

Módosítás 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:

törölve

Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. en

Módosítás 223
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iva. (Többletkibocsátás × 120 EUR) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.
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Or. de

Indokolás

A szankciók lényege a küszöbértékek túllépésének megakadályozása. A Bizottság egyes 
vizsgálataiban azzal a feltevéssel él, hogy csak a 120 EUR/gramm összegű bírság elegendően 
magas ahhoz, hogy a gyártók beruházzanak.

Módosítás 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont – iv alpont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Többletkibocsátás × 15 EUR × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt „szankciós folyosó” 2019-ig a jogszabályi megfelelés jelentős 
hiányához fog vezetni. Ennek a módosításnak az a célja, hogy valamiképpen növelje a 
szankciós folyosóban említett összegeket, és ezzel fokozza a jogszabályi megfelelést, de 
ugyanakkor bizonyos rugalmasságot kínáljon a gyártóknak, hogy tapasztalatot 
szerezhessenek a rendszerrel kapcsolatban.

Módosítás 225
Sirpa Pietikäinen

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2019-tól kezdve: törölve
(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. en
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Módosítás 226
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

(Többletkibocsátás × 95 EUR) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. de

Indokolás

A CO2-kibocsátási határértéket túllépő könnyű haszongépjárművek után fizetendő díjat 
összhangba kell hozni a személygépkocsik megfelelő díjával. A magasabb összegű 
szankciónak csak akkor lenne értelme, ha a CO2-kibocsátások más hatással lennének a 
környezetre.

Módosítás 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

(Többletkibocsátás × 95 EUR) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátáscsökkentésének eleget nem tevő gyártókat sújtó 
bírságnak összhangban kell lennie a gépjárművekre vonatkozó hasonló jogszabályokkal. A 
Bizottság javaslata nem tartalmaz semmilyen indokolást az N1-kategóriájú járművek 
súlyosabb bírságolása mellett.

Módosítás 228
Adina-Ioana Vălean

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

Ahol e cikk alkalmazásában: 
„többletkibocsátás”:

törölve

a gyártó átlagos fajlagos 
kibocsátástöbblete a fajlagos kibocsátási 
célértékéhez képest – figyelembe véve a 
11. cikk szerint jóváhagyott innovatív 
technológiáknak köszönhető CO2-
kibocsátás csökkenését – abban a naptári 
évben vagy tört naptári évben, amelyre a 
4. cikk szerinti kötelezettség 
alkalmazandó, g/km-ben kifejezve, a 
harmadik tizedesjegyre kerekített pozitív 
számként megadva; és
„új személygépkocsik száma”: azon új 
könnyű haszongépjárművek száma, 
amelyeknek a szóban forgó gyártó a 
gyártója, és amelyeket az adott időszakban 
a 4. cikkben meghatározott fokozatos 
bevezetési kritériumok szerint vettek 
nyilvántartásba.

Or. en

Módosítás 229
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
13. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
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Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetők össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése miatt rendkívül károsak lennének az ipar számára. A jelenlegi 
többletkibocsátási díj 480 EUR/t-nak felelne meg 2015-ben, miközben a más ágazatokkal való 
összehasonlítás az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) tekintetében a következőket 
mutatja: 15 EUR/t; kiegészítő ETS büntetési díj: 100 EUR/t (meg nem felelés esetén); illetve a 
környezettudatos közbeszerzésről szóló irányelv esetében: 30–40 EUR/t (a szén-dioxid egész 
élettartamra vetített külső költsége).

Módosítás 230
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 231
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
13. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en
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Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetők össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése miatt rendkívül károsak lennének az ipar számára. A Bizottság által javasolt 
többletkibocsátási díj 480 EUR/t lenne 2015-ben, miközben más, az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) által lefedett ágazatokban 15 EUR/t összeget 
fizetnek, valamint a szabályok megsértése esetén további 100 EUR/t ETS büntetési díj is 
kiszabható; a környezettudatos közbeszerzési eljárásról szóló irányelv pedig 30–40 EUR/t 
értékben határozza meg a szén-dioxid árát (a szén-dioxid egész élettartamra vetített külső 
költsége).

Módosítás 232
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.

törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetők össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése révén rendkívül károsak lennének az ipar számára. A jelenlegi 
többletkibocsátási díj 480 EUR/t-nak felelne meg 2015-ben, miközben a más ágazatokkal való 
összehasonlítás az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) tekintetében a következőket 
mutatja: 15 EUR/t; kiegészítő ETS büntetési díj: 100 EUR/t (meg nem felelés esetén);  illetve 
a környezettudatos közbeszerzésről szóló irányelv esetében: 30–40 EUR/t (a szén-dioxid egész 
élettartamra vetített költsége).

Módosítás 233
Adina-Ioana Vălean

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

(4) A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.

törölve

Or. en

Módosítás 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
A vezető számára az autó belsejében 

elhelyezett tájékoztatás
2012. január 1-jétől a 2007/46/EK 
irányelvben N1 kategóriába sorolt 
járművek számára típusjóváhagyást kérő 
gyártóknak – a 715/2007/EK rendelettel 
összhangban – minden járművet 
üzemanyag-fogyasztást mérő műszerrel 
kell ellátniuk.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a gépjárművezetők ismerjék járművük tényleges üzemanyag-fogyasztását, amely 
gyakran magasabb az uniós vizsgálati ciklus során mért fogyasztásnál. Az üzemanyag-
fogyasztást mérő műszer ezen adatokról nyújt tájékoztatást, és egyúttal ösztönzi is a 
gépjárművezetőket, hogy üzemanyag-hatékonyabb vezetési stílust alkalmazzanak. Az Európai 
Bizottság részéről jelenleg folyamatban van a személygépkocsik ilyen műszerrel való 
felszerelésére vonatkozó követelmények kidolgozása. E követelményeknek a könnyű 
haszongépjárművekre is vonatkozniuk kell.

Módosítás 235
Elena Oana Antonescu

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

(1) A Bizottság legkésőbb 2013. október 
31-ig, majd attól kezdve minden év október 
31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

(1) A Bizottság legkésőbb 2015. október 
31-ig, majd attól kezdve minden év október 
31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (1) és (2) bekezdésére vonatkozó módosítások következményeként.

Módosítás 236
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2013. október 
31-ig, majd attól kezdve minden év október 
31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

(1) A Bizottság legkésőbb 2014. október 
31-ig, majd attól kezdve minden év október 
31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében a jegyzék közzétételének összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók hátrányos megkülönböztetésének elkerülése 
végett.

Módosítás 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2013. október 
31-ig, majd attól kezdve minden év október 

(1) A Bizottság legkésőbb 2014. október 
31-ig, majd attól kezdve minden év október 
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31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

Or. en

Módosítás 238
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

(2) 2015. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

Or. enIndokolás

A 7. cikk (1) és (2) bekezdésére vonatkozó módosítások következményeként.

Módosítás 239
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

(2) 2016. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A közzétételnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.
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Módosítás 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

(2) 2015. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása révén elért 
CO2-csökkentéseket. E technológiák az 
egyes gyártók átlagos fajlagos kibocsátási 
célértékének legfeljebb 7 g CO2/km-rel 
való csökkentéséhez járulhatnak hozzá.

törölve

Or. en
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Indokolás

Módosítani kell a tesztidőszakot a további ökoinnováció figyelembe vétele és a valósághű 
vezetési körülmények jobb visszaadása érdekében.

Módosítás 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása révén elért CO2-
csökkentéseket. E technológiák az egyes 
gyártók átlagos fajlagos kibocsátási 
célértékének legfeljebb 7 g CO2/km-rel 
való csökkentéséhez járulhatnak hozzá.

(1) A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása révén elért CO2-
csökkentéseket.

Or. de

Indokolás

Tiltások helyett a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének sokkal inkább ösztönzőrendszereken 
kell alapulnia. A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló elismert és engedélyezett 
ökoinnováció korlátozását semmilyen objektív ok nem indokolja.

Módosítás 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok az alábbi innovatív 

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok összhangban vannak a 
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technológiákra vonatkozó kritériumokon 
alapulnak:

443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, és
az alábbi innovatív technológiákra 
vonatkozó kritériumokon alapulnak:

Or. en

Indokolás

A személygépkocsik CO2-kibocsátásáról szóló 443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdése említi, hogy a Bizottság 2010-ig részletes rendelkezéseket fogad el az ilyen 
innovatív technológiák jóváhagyására szolgáló eljárásra vonatkozóan. A személygépkocsik 
tekintetében jelenleg kidolgozás alatt álló, jóváhagyási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a 
könnyű haszongépjárművekre is alkalmazni kell. Nem szabad különbséget tenni sem a 
személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek tekintetében alkalmazott ökoinnovációk 
között, sem a jóváhagyásukra irányuló eljárások között. A párhuzamos munkavégzést pedig ki 
kell küszöbölni.

Módosítás 244
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok az alábbi innovatív 
technológiákra vonatkozó kritériumokon 
alapulnak:

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok összhangban vannak a 
443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdésében foglalt rendelkezésekkel, és
az alábbi innovatív technológiákra 
vonatkozó kritériumokon alapulnak:

Or. en

Indokolás

A személygépkocsik CO2-kibocsátásáról szóló 443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdése említi, hogy a Bizottság 2010-ig részletes rendelkezéseket fogad el az ilyen 
innovatív technológiák jóváhagyására szolgáló eljárásra vonatkozóan. A személygépkocsik 
tekintetében jelenleg kidolgozás alatt álló, jóváhagyási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket a 
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könnyű haszongépjárművekre is alkalmazni kell. Nem szabad különbséget tenni sem a 
személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek tekintetében alkalmazott ökoinnovációk 
között, sem a jóváhagyásukra irányuló eljárások között. A párhuzamos munkavégzést pedig ki 
kell küszöbölni.

Módosítás 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok az alábbi innovatív 
technológiákra vonatkozó kritériumokon 
alapulnak:

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok összhangban állnak a 
443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított 
rendelkezésekkel, és az alábbi innovatív 
technológiákra vonatkozó kritériumokon 
alapulnak:

Or. de

Indokolás

Az eltérő eljárások és az ezekkel összefüggő magasabb költségek elkerülése érdekében az 
ökoinnováció elismerésével kapcsolatos részletes szabályoknak összhangban kell állniuk a 
443/2009/EK rendelet (személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásáról szóló rendelet) 
rendelkezéseivel.

Módosítás 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

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

E részletes szabályok tekintettel vannak az 
alábbi alapelvekre:
a) az engedélyezett ökoinnovációról 
vezetett, rendszeresen frissített uniós 
jegyzék biztosítja az ökoinnováció Unión 
belüli egységesítését, valamint a 
tagállamok típusjóváhagyásért felelős 
hatóságainak tevékenysége révén e 
technológiák eredményes alkalmazását;
b) a tagállamok típusjóváhagyásért felelős 
hatóságai értékelik és engedélyezik az 
ökoinnováció alkalmazását, illetve a CO2-
kibocsátás csökkentéséhez való 
hozzájárulásukat, hogy ezáltal minden 
egyes gépjárműmodellhez egyedi 
ökoinnovációs csomagot lehessen 
hozzárendelni;
c) a Bizottság a beszállító vagy gyártó 
kérelméről a kérelem beérkezését követő 
hat hónapon belül határoz;
d) egy technológia akkor engedélyezhető 
ökoinnovációként, ha a típusvizsgálati 
ciklusban mérhető a szén-dioxid-
kibocsátás legfeljebb 40 százalékosra 
csökkentéséhez való hozzájárulása;
e) egy technológia akkor engedélyezhető 
ökoinnovációként, ha 0,2 g/km-nél 
nagyobb mértékben hozzájárul a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

Or. de

Indokolás

Bár a jogalkotó a 443/2009/EK rendeletben (személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásáról 
szóló rendelet) kötelező szabályokat állapított meg az ökoinnováció engedélyezésére 
vonatkozóan, a Bizottság eddig nem dolgozott ki eljárást az ökoinnováció elismerésére. Annak 
érdekében, hogy ez a joghézag a könnyű haszongépjárművek esetében elkerülhető legyen, 
pontosabb követelményeket kell megállapítani az elismerési eljárás kialakításával 
kapcsolatban.
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Módosítás 247
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Reklám

Az e jogszabály hatálya alá eső 
járművekről szóló reklámoknak, 
amennyiben kitérnek technikai, 
energetikai vagy árkérdésekre, megfelelő 
módon tájékoztatniuk kell a 
végfelhasználókat a jármű 
energiateljesítményéről.

Or. en

Indokolás

Nagyon fontos, hogy a haszongépjármű-vásárlók, különösen a kkv-k, tájékoztatást kapjanak a 
megvásárolni kívánt jármű energiateljesítményéről. Ez a szövegezés az energiafogyasztás 
címkézéséről szóló irányelv felülvizsgálata során közösen elfogadott szövegre épül, de 
kiegészül a könnyű haszongépjárművek reklámjaiban gyakran használt műszaki adatok 
említésével.

Módosítás 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2016. október 31-ig, majd azt követően 
háromévente az I. mellékletet módosító 
intézkedéseket kell elfogadni annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett M0 
értéket az előző három naptári évben 
készült új könnyű haszongépjárművek 
átlagos tömegéhez igazítsák.

törölve

Or. en
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Indokolás

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.

Módosítás 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezek az intézkedések először 2018. január 
1-jén lépnek hatályba, majd azt követően 
minden harmadik évben.

törölve

Or. en

Módosítás 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. en
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Módosítás 251
Miroslav Ouzký

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 2018. január 1-jéig a Bizottság 
elvégzi az I. mellékletben szereplő fajlagos 
kibocsátási célértékek, valamint a 10. cikk 
szerinti mentességek felülvizsgálatát azzal 
a céllal, hogy meghatározza:
a hosszú távú 145 g CO2/km-es, 2025-től 
hatályos célérték takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat; és
- a célérték megvalósításának aspektusait, 
ideértve a többletkibocsátási díjat is.
A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható.
Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és az Európai Tanács 
elé ezen intézkedésekre vonatkozóan, 
amely e rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítását célozza.

Or. en

Indokolás

A javaslatban szereplő cél, miszerint 2020-ig el kell érni a 135 g/km-es kibocsátást teljesen 
irreális, és nem ésszerű a hatásvizsgálatot ilyen számokra alapozni. Átfogó hatásvizsgálatra 
még a hosszú távú cél és a határidő megállapítása előtt van szükség.
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Módosítás 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 2018. január 1-jéig a Bizottság 
elvégzi az I. mellékletben szereplő fajlagos 
kibocsátási célértékek, valamint a 10. cikk 
szerinti mentességek felülvizsgálatát azzal 
a céllal, hogy meghatározza:
– a hosszú távú 145 g CO2/km-es, 2025-től 
hatályos célérték takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat; és
– a célérték megvalósításának aspektusait, 
ideértve a többletkibocsátási díjat is.
A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható.
Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és az Európai Tanács 
elé ezen intézkedésekre vonatkozóan, 
amely e rendelet alapvető elemeinek 
módosítását célozza.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a személygépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentése magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási 
ciklusokat igényel, a 135 g CO2/km-es hosszú távú cél elérése 2020-ig nem reális. Ez a 
fogyasztói ár több mint 5 000 eurós növekedését és bizonyos járműosztályok (pl. III. osztály) 
eltűnését vonná maga után. A Bizottság megbízásából elvégzett első vizsgálat szerint a 160 
g/km-es cél nagyra törő, ugyanakkor megvalósítható kibocsátáscsökkentési célnak tekinthető.
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Módosítás 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2013. január 1-jéig a Bizottság elvégzi az 
I. mellékletben szereplő fajlagos 
kibocsátási célértékek, valamint a 10. cikk 
szerinti mentesítések felülvizsgálatát azzal 
a céllal, hogy meghatározza:

2013. január 1-ig a Bizottság elvégzi az I. 
mellékletben szereplő fajlagos kibocsátási 
célértékek, valamint a 10. cikk szerinti 
mentességek végrehajtásának értékelését
azzal a céllal, hogy meghatározza:

Or. en

Indokolás

A gyártóknak befektetési biztosítékot kell nyújtani a 2020-as cél tekintetében.

Módosítás 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g 
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 150 g 
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g 
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, 
és

– hogy a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei alapján elérhető-e a hosszú 
távú 160 g CO2/km-es célérték 2020-ig, 
illetve a hosszú távú 135 g CO2/km-es 
célérték 2025-ig takarékosan, és

Or. de

Indokolás

A hosszú távú célértékek pontos meghatározása és az N2 és M2 kategóriájú könnyű 
haszongépjárművek e rendelet hatálya alá vonása annak függvénye, hogy a megfelelő 
hatásvizsgálat megerősíti-e ezek megvalósíthatóságát.

Módosítás 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 125 g CO2/km-es célérték 
2020-ig takarékosan történő elérésére 
vonatkozó szabályokat, amennyiben a 
hatásvizsgálat aktualizált eredményei 
megerősítik azok megvalósíthatóságát, és

Or. en

Indokolás

Az EU 2020-ig kitűzött céljainak eléréséhez és a vállalkozások szállítási költségeinek 
csökkentéséhez elengedhetetlen a kisteherautók és a könnyű haszongépjárművek 
üzemanyaghatékonyságának javítása. Az üzemanyag-hatékonyság javításához és a CO2-
kibocsátás csökkentéséhez lényegében ugyanazokra az intézkedésekre van szükség. Jóllehet az 
autógyárak kampányt folytattak a nagyra törő fogyasztási és kibocsátáscsökkentési célok 
megállapítása ellen, már túlteljesítik a 2009-es jogszabályokban rögzített követelményeket. Az 
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ágazat jelentős teljesítményjavulást igénylő célok megállapítása esetén is pozitívan fog 
reagálni, ha azok elérésére tízéves haladékot kap.

Módosítás 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 160 g CO2/km-es, 2020-tól 
hatályos célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive enironmental 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). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.

Módosítás 258
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 160 g CO2/km-es, 2020-tól 
hatályos célérték takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és
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Or. en

Indokolás

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Módosítás 259
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 160 g CO2/km-es, 2020-tól 
hatályos célérték takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

Justification The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is 
not reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive 
impact assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension 
of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the 
regulation. N2 and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with 
reference mass below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The 
extension to those vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and 
thus can only be considered for any long-term target. The possible extension of the scope of 
the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an 
dramatic impact on the vehicle manufacturers.
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Módosítás 260
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g 
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 135 g CO2/km-es, 2025-tól 
hatályos célérték takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A javaslatban szereplő cél, miszerint 2020-ig el kell érni a 135g/km-es kibocsátást irreális, és 
nem ésszerű a hatásvizsgálatot ilyen számokra alapozni. Átfogó hatásvizsgálatra még a 
hosszú távú cél és a határidő megállapítása előtt van szükség.

Módosítás 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 125 g CO2/km-es célérték 
2020-ig takarékosan történő elérésére 
vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Módosítás 262
Sirpa Pietikäinen

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

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 125 g CO2/km-es célérték 
2020-ig takarékosan történő elérésére 
vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Módosítás 263
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 125 g CO2/km-es célérték 
2020-ig takarékosan történő elérésére 
vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A megadott céloknak jogilag kötelező erejűnek és véglegesnek kell lenniük. Ha a rendeletben 
rögzített kibocsátáscsökkentési célokat a megvalósíthatóságuk igazolásának rendeljük alá, a 
gyártók befektetési és tervezési stratégiái nem lennének megbízhatók.

Módosítás 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 

– a hosszú távú 125 g CO2/km-es célérték 
2020-ig takarékosan történő elérésére 
vonatkozó szabályokat, és
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történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A 2020-ig teljesítendő 125 g CO2/km-os kibocsátási cél a jelenlegi kibocsátás 38%-os 
csökkenését jelentené. Ez közelebb állna a személygépkocsik tekintetében kitűzött 
kibocsátáscsökkentési célokkal, melyek 2020-ig 40%-os csökkenést irányoznak elő. A 
Bizottság hatásvizsgálata igazolja a 125 g CO2/km kibocsátási cél technikai 
megvalósíthatóságát, és ez a cél erőteljes ösztönző lenne a gyártóknak könnyű 
haszongépjárműveik megújítására.

Módosítás 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

– a hosszú távú 125 g CO2/km-es célérték 
2020-ig takarékosan történő elérésére 
vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Módosítás 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben

Az értékelés és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság

Or. en
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Módosítás 267
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben

A felülvizsgálat alapján a Bizottság adott 
esetben

Or. en

Indokolás

A megadott céloknak jogilag kötelező erejűnek és véglegesnek kell lenniük. Ha a rendeletben 
rögzített kibocsátáscsökkentési célokat a megvalósíthatóságuk igazolásának rendeljük alá, a 
gyártók befektetési és tervezési stratégiái nem lennének megbízhatók.

Módosítás 268
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható,

törölve

Or. en

Indokolás

A megadott céloknak jogilag kötelező erejűnek és véglegesnek kell lenniük. Ha a rendeletben 
rögzített kibocsátáscsökkentési célokat a megvalósíthatóságuk igazolásának rendeljük alá, a 
gyártók befektetési és tervezési stratégiái nem lennének megbízhatók.
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Módosítás 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos és 
fenntartható,

– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos és 
fenntartható, valamint összhangban áll a 
kibocsátások mértékének az 1990-es 
szinthez képest 80–95%-kal történő 
csökkentésére vonatkozó uniós 
célkitűzéssel,

Or. en

Indokolás

Lényeges, hogy a jogszabályt az uniós klímacélok szélesebb összefüggésébe helyezzük. A 
jogszabály felülvizsgálatakor pedig mindig a legutolsó uniós célokat kell figyelembe venni.

Módosítás 270
Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos és 
fenntartható,

– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos és 
fenntartható, valamint összhangban áll a 
kibocsátások mértékének az 1990-es 
szinthez képest 80-95%-kal történő 
csökkentésére vonatkozó uniós 
célkitűzéssel,

Or. de

Indokolás

Hangsúlyozni kell, hogy ez a jogszabály az éghajlatváltozás elleni uniós stratégia része. Ha a 
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135 g/km-es célérték megerősítést nyer, ezt az Európai Unió éghajlatváltozás elleni 
elkötelezettségének részévé kell tenni. A kibocsátáscsökkentési célokat az Európai Tanács 
március 11-én ismét megerősítette.

Módosítás 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos és 
fenntartható,

– részletes szabályokat fogad el az e 
rendeletben rögzített követelmények
végrehajtásának olyan módjaira 
vonatkozóan, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos és 
fenntartható,

Or. en

Módosítás 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megerősíti a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek bevonását e rendelet 
hatálya alá, amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

– javaslatot terjeszt elő a 2020-tól hatályos
hosszú távú célkitűzés tekintetében a 
2007/46/EK irányelv II. mellékletének 
meghatározása szerinti N2 és M2 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek e rendelet hatálya alá 
történő bevonására, amelyekre a 
típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdése értelmében 
kiterjed.

Or. de
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Indokolás

A hosszú távú célértékek pontos meghatározása és az N2 és M2 kategóriájú könnyű 
haszongépjárművek e rendelet hatálya alá vonása annak függvénye, hogy a megfelelő 
hatásvizsgálat megerősíti-e ezek megvalósíthatóságát.

Módosítás 273
Miroslav Ouzký

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megerősíti a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek bevonását e rendelet 
hatálya alá, amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

– megállapítja – a hosszú távú célok 
tekintetében – a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek e rendelet hatálya alá 
történő esetleges bevonásának módjait, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

Or. en

Indokolás

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Módosítás 274
Cristian Silviu Buşoi

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

– megerősíti a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek bevonását e rendelet 
hatálya alá, amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

– megállapítja – a hosszú távú célok 
tekintetében – a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek e rendelet hatálya alá 
történő esetleges bevonásának módjait, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

Or. en

Indokolás

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Módosítás 275
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megerősíti a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek bevonását e rendelet 
hatálya alá, amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

– megállapítja – a hosszú távú célok 
tekintetében – a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek e rendelet hatálya alá 
történő esetleges bevonásának módjait, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
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bekezdése értelmében kiterjed.

Or. en

Módosítás 276
Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– megerősíti a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek bevonását e rendelet 
hatálya alá, amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

– megállapítja – a hosszú távú célok 
tekintetében – a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek e rendelet hatálya alá 
történő esetleges bevonásának módjait, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

Or. en

Módosítás 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (2) bekezdésében 
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni, amennyiben 
az eljárás továbbra is összhangban van a 
módosított Szerződésekkel.

Or. en
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Módosítás 278
Miroslav Ouzký

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé ezen 
intézkedésekre vonatkozóan, amely e 
rendelet alapvető fontosságú elemeinek 
módosítását célozza.

Or. en

Indokolás

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Módosítás 279
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé ezen 
intézkedésekre vonatkozóan, amely e 
rendelet alapvető fontosságú elemeinek 
módosítását célozza.

Or. en
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Indokolás

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Módosítás 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé ezen 
intézkedésekre vonatkozóan, amely e 
rendelet alapvető fontosságú elemeinek 
módosítását célozza.

Or. en

Módosítás 281
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé ezen 
intézkedésekre vonatkozóan, amely e 
rendelet alapvető fontosságú elemeinek 
módosítását célozza.
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Or. en

Módosítás 282
Sergio Berlato

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2018. január 1-jéig a Bizottság elvégzi az 
I. mellékletben szereplő fajlagos 
kibocsátási célértékek, valamint a 10. cikk 
szerinti mentességek felülvizsgálatát azzal 
a céllal, hogy meghatározza:
– a hosszú távú 145 g CO2/km-es, 2025-tól 
hatályos célérték takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és
– a célérték megvalósításának aspektusait, 
ideértve a többletkibocsátási díjat is.
A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható.
Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és az Európai Tanács 
elé ezen intézkedésekre vonatkozóan, 
amely e rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítását célozza.

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a személygépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentése magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási 
ciklusokat igényel, a 135 g CO2/km-es hosszú távú cél elérése 2020-ig nem reális. Ez a 
fogyasztói ár több mint 5 000 eurós növekedését és bizonyos járműosztályok (pl. III. osztály) 
eltűnését vonná maga után. A Bizottság megbízásából elvégzett első vizsgálat szerint a 160 
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g/km-es cél nagyra törő, ugyanakkor megvalósítható kibocsátáscsökkentési célnak tekinthető.

Módosítás 283
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2018. január 1-jéig a Bizottság elvégzi az 
I. mellékletben szereplő fajlagos 
kibocsátási célértékek, valamint a 10. cikk 
szerinti mentességek felülvizsgálatát azzal 
a céllal, hogy meghatározza:
– a hosszú távú 145 g CO2/km-es, 2025-tól 
hatályos célérték takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és
– a célérték megvalósításának aspektusait, 
ideértve a többletkibocsátási díjat is.
A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben
– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható,
Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt az 
Európai Parlament és az Európai Tanács 
elé ezen intézkedésekre vonatkozóan, 
amely e rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítását célozza.

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive enironmental 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 
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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 in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).

Módosítás 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

törölve

Or. de

Indokolás

A hosszú távú célértékek pontos meghatározása és az N2 és M2 kategóriájú könnyű 
haszongépjárművek e rendelet hatálya alá vonása annak függvénye, hogy a megfelelő 
hatásvizsgálat megerősíti-e ezek megvalósíthatóságát.

Módosítás 285
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2015-ig felülvizsgálja a II. 
melléklet B. részének (7) bekezdésében a 
befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszert, és szükség szerint 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a II. 

(7) A Bizottság a nyomon követhetőség 
érdekében 2011-ig kidolgozza a befejezett 
járművek CO2-kibocsátása és tömege 
reprezentatív értékeinek meghatározására 
szolgáló eljárást.
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melléklet módosítása céljából.

Or. en

Indokolás

A Bizottság feladata, hogy jogi aktus elfogadása előtt megfelelő megoldást dolgozzon ki. A 
bizottsági javaslat szerint 2014-től lesz hatályos a CO2-kibocsátási cél. A befejezett járművek 
a könnyűhaszongépjármű-piac 15–16%-át teszik ki. A magas piaci részesedés és az OEM 
flottára gyakorolt jelenleg ismeretlen hatás miatt mielőbb ki kell dolgozni a befejezett 
járművek CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.

Módosítás 286
Sergio Berlato

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2015-ig felülvizsgálja a II. 
melléklet B. részének (7) bekezdésében a 
befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszert, és szükség szerint 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a II. 
melléklet módosítása céljából.

(7) A Bizottság a nyomon követhetőség 
érdekében 2011-ig kidolgozza a befejezett 
járművek CO2-kibocsátása és tömege 
reprezentatív értékeinek meghatározására 
szolgáló eljárást.

Or. en

Indokolás

A Bizottság feladata, hogy jogi aktus elfogadása előtt megfelelő megoldást dolgozzon ki. A 
bizottsági javaslat szerint 2014-től lesz hatályos a CO2-kibocsátási cél. A befejezett járművek 
a könnyűhaszongépjármű-piac 15–16%-át teszik ki. A magas piaci részesedés és az OEM 
flottára gyakorolt jelenleg ismeretlen hatás miatt mielőbb ki kell dolgozni a befejezett 
járművek CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.

Módosítás 287
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2015-ig felülvizsgálja a II. 
melléklet B. részének (7) bekezdésében a 
befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszert, és szükség szerint
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a II. 
melléklet módosítása céljából.

(7) A Bizottság 2011-ig javaslatot nyújt be 
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a 
befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának megállapítására 
vonatkozó módszerről.

Or. de

Indokolás

A Bizottság egy munkadokumentumban már megállapította, hogy a rendeletre irányuló 
javaslatban említett módszer alkalmatlan a befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátásának 
meghatározására, és ezért mielőbb elő kell terjesztenie egy felülvizsgálati eljárásra irányuló 
javaslatot.

Módosítás 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2015-ig felülvizsgálja a II. 
melléklet B. részének (7) bekezdésében a 
befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszert, és szükség szerint 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a II. 
melléklet módosítása céljából.

(7) A Bizottság a nyomon követhetőség 
érdekében 2011-ig kidolgozza a befejezett 
járművek CO2-kibocsátása és tömege 
reprezentatív értékeinek meghatározására 
szolgáló eljárást.

Or. en

Indokolás

A Bizottság feladata, hogy jogi aktus elfogadása előtt megfelelő megoldást dolgozzon ki. A 
bizottsági javaslat szerint 2014-től lesz hatályos a CO2-kibocsátási cél. A befejezett járművek 



AM\817674HU.doc 79/92 PE442.834v01-00

HU

a könnyűhaszongépjármű-piac 15–16%-át teszik ki. A magas piaci részesedés és az OEM 
flottára gyakorolt jelenleg ismeretlen hatás miatt mielőbb ki kell dolgozni a befejezett 
járművek CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.

Módosítás 289
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2015-ig felülvizsgálja a II. 
melléklet B. részének (7) bekezdésében a 
befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszert, és szükség szerint 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a II. 
melléklet módosítása céljából.

(7) A Bizottság a nyomon követhetőség 
érdekében 2011-ig kidolgozza a befejezett 
járművek CO2-kibocsátása és tömege 
reprezentatív értékeinek meghatározására 
szolgáló eljárást.

Or. en

Indokolás

A Bizottság feladata, hogy jogi aktus elfogadása előtt megfelelő megoldást dolgozzon ki. A 
bizottsági javaslat szerint 2014-től lesz hatályos a CO2-kibocsátási cél. A befejezett járművek 
a könnyűhaszongépjármű-piac 15–16%-át teszik ki. A magas piaci részesedés és az OEM 
flottára gyakorolt jelenleg ismeretlen hatás miatt mielőbb ki kell dolgozni a befejezett 
járművek CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.

Módosítás 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
A 92/6/EGK irányelv módosítása

A 92/6/EGK tanácsi irányelv1 ...*-i 
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hatállyal az alábbiak szerint módosul:
(1) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Ezen irányelv alkalmazásában a 
gépjármű olyan, az M2, M3, N1, N2 vagy 
N3 kategóriák valamelyikébe tartozó gépi 
meghajtású jármű, amelynek rendeltetése 
a közúton történő közlekedés, legalább 
négy kereke van, és a legnagyobb tervezési 
sebessége meghaladja a 25 km/órát.”
Az M2, M3, N1, N2 és N3 kategóriák alatt 
azokat kell érteni, amelyeket a 
70/156/EGK irányelv(*) II. melléklete 
határoz meg.”
(2) A 2. cikk első albekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az 1. cikkben említett N1, N2, M2 és M3 
kategóriájú gépjárművek közúton való 
használata csak akkor legyen 
megengedett, ha olyan sebességkorlátozó 
készülékkel vannak felszerelve, amelynél 
a legnagyobb sebesség 100 km/órára van 
beállítva.”
____________
*HL: E rendelet hatálybalépése után egy évvel.

____________
1 HL L 57., 1992.3.2., 27. o.

Or. en

Módosítás 291
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a alpont – első sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2017-ig: a) 2012-től 2017-ig:

Or. en
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Indokolás

A rendeletet a Bizottság és a Tanács 2007-es javaslatával összhangban mégis 2012-ben 
kellene hatályba léptetni.

Módosítás 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a alpont – első sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2017-ig: a) 2015-től 2017-ig:

Or. de

Indokolás

A bevezetési időszak 2015-ös kezdődátumának módosulásából következő módosítás.

Módosítás 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a alpont – első sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2017-ig: a) 2014-től 2017-ig:

Or. en

Módosítás 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a alpont – második sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 165 + 
a × (M – M0)
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Or. en

Indokolás

A befektetés biztonságának növelése érdekében gondoskodni kell a jogbiztonságról a 2020-as 
hosszú távú cél tekintetében.

Módosítás 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a alpont – első sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 160 + 
a × (M – M0)

Or. en

Indokolás

Az EU 2020-ig kitűzött céljainak eléréséhez és a vállalkozások szállítási költségeinek 
csökkentéséhez elengedhetetlen a kisteherautók és a könnyű haszongépjárművek 
üzemanyaghatékonyságának javítása. Az üzemanyag-hatékonyság javításához és a CO2-
kibocsátás csökkentéséhez lényegében ugyanazokra az intézkedésekre van szükség. A gyártók 
nyilvános nyilatkozatai szerint a Bizottság által kitűzött 2016-os célok komoly kihívást 
jelentenek, de a kulisszák mögött beismerik, hogy azok sokkal nagyra törőbbek is lehetnének.

Módosítás 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a alpont – második sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 
+ a × (M – M0)

Fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + a × (M –
M0)

Or. en
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Módosítás 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2018-tól kezdve: törölve
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 0,093

Or. en

Indokolás

A Bizottság tanácsadója szerint a tömegnövelés valószínűsége a könnyű haszongépjárművek 
esetében lényegesen csekélyebb, mint a személygépkocsiknál, mivel az átlagos tömeg növelése 
a kibocsátási cél elérésének költségeit is jelentős mértékben növelné. Ugyanakkor, a 2018-
ban, majd azt követően háromévenként elvégzendő tömegkiigazítás a cél gyakori módosítását 
is eredményezné, ami nem egyeztethető össze a könnyűhaszongépjármű-gyártók által igényelt 
felkészülési idő hosszával. Az autonóm tömegnövekedést ezért nem kell figyelembe venni.

Módosítás 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 pont – a alpont – második sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 160 + 
a × (M – M0)

Or. en
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Indokolás

Az EU 2020-ig kitűzött céljainak eléréséhez és a vállalkozások szállítási költségeinek 
csökkentéséhez elengedhetetlen a kisteherautók és a könnyű haszongépjárművek 
üzemanyaghatékonyságának javítása. Az üzemanyaghatékonyság javításához és a CO2-
kibocsátás csökkentéséhez lényegében ugyanazokra az intézkedésekre van szükség. A gyártók 
nyilvános nyilatkozatai szerint a Bizottság által kitűzött 2016-os célok komoly kihívást 
jelentenek, de a kulisszák mögött beismerik, hogy azok sokkal nagyra törőbbek is lehetnének.

Módosítás 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) 2020-tól kezdve:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 125 + 
a × (M – M0)
ahol:
M = a jármű tömege kilogramban (kg), 
vagy más, a 12. cikk (4) bekezdése szerint 
elfogadott paraméterben
M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = a 12. cikk (4) bekezdése szerint 
elfogadott érték

Or. en

Módosítás 300
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 1 pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2011. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 

(1) A tagállamok a 2014. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
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könnyű haszongépjármű vonatkozásában: könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

Or. en

Módosítás 301
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 1 pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2011. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

(1) A tagállamok a 2013. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.

Módosítás 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 1 pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2011. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

(1) A tagállamok a 2013. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

Or. en
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Módosítás 303
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 1 pont – b alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a jármű típusa, változata és kivitele; b) a jármű típusa, változata és kivitele, 
ideértve a befejezett járművek típusát, 
változatát és kivitelét;

Or. de

Indokolás

A Bizottság befejezett járművekkel kapcsolatos kompromisszumos javaslata nem eléggé 
egyértelmű, illetve kínálhatna ösztönzőket a gyártók számára, amelyek elősegítenék a 
befejezett járművek gyártására való átállást. Védzáradékokat kell bevezetni, például annak 
ellenőrzését, hogy milyen magas a befejezett járművek aránya.

Módosítás 304
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 3 pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és attól kezdve minden naptári 
évben valamennyi tagállam meghatározza 
a B. részben meghatározott módszerekkel 
összhangban gyártónként az alábbiakat:

(3) A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és attól kezdve minden naptári 
évben valamennyi tagállam meghatározza 
a B. részben meghatározott módszerekkel 
összhangban gyártónként az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 305
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 3 pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011. január 1-jével kezdődő naptári (3) A 2013. január 1-jével kezdődő naptári 
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évben és attól kezdve minden naptári 
évben valamennyi tagállam meghatározza 
a B. részben meghatározott módszerekkel 
összhangban gyártónként az alábbiakat:

évben és attól kezdve minden naptári 
évben valamennyi tagállam meghatározza 
a B. részben meghatározott módszerekkel 
összhangban gyártónként az alábbiakat:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.

Módosítás 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 3 pont –bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és attól kezdve minden naptári 
évben valamennyi tagállam meghatározza 
a B. részben meghatározott módszerekkel 
összhangban gyártónként az alábbiakat:

(3) A 2013. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és attól kezdve minden naptári 
évben valamennyi tagállam meghatározza 
a B. részben meghatározott módszerekkel 
összhangban gyártónként az alábbiakat:

Or. en

Módosítás 307
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 3 pont – d alpont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) új könnyű haszongépjárművek esetében 
típusonként, változatonként és 
kivitelenként:

d) új könnyű haszongépjárművek esetében 
típusonként, kivitelenként és 
változatonként:

Or. en

Indokolás

A 7. cikk (1) bekezdésére vonatkozó módosítás következménye.
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Módosítás 308
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 3 pont – d alpont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás; ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint a 11. cikkel összhangban lévő 
innovatív technológiák eredményeként 
elért kibocsátáscsökkentés részaránya

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.

Módosítás 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – A cím – 3 pont – d alpont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás; ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint a 11. cikkel összhangban lévő 
innovatív technológiák eredményeként 
elért kibocsátáscsökkentés részaránya;

Or. en

Módosítás 310
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – B cím – 4 pont – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az új könnyű haszongépjárművek (4) Az új könnyű haszongépjárművek 
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kivitel szerinti megoszlása kivitel szerinti megoszlása, ideértve a 
befejezett járművek arányát

Or. de

Indokolás

A Bizottság befejezett járművekkel kapcsolatos kompromisszumos javaslata nem eléggé 
egyértelmű, illetve kínálhatna ösztönzőket a gyártók számára, amelyek elősegítenék a 
befejezett járművek gyártására való átállást. Védzáradékokat kell bevezetni, például annak 
ellenőrzését, hogy milyen magas a befejezett járművek aránya.

Módosítás 311
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – B cím – 6 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A jármű hasznos terhét a 2007/46/EK 
irányelv III. melléklete szerinti műszakilag 
megengedett legnagyobb össztömeg és a 
jármű tömege közötti különbségként kell 
meghatározni.

A jármű hasznos terhét a megfelelőségi 
nyilatkozatban megadott és a 2007/46/EK 
irányelv III. melléklete szerint a 
2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.8 
szakaszában meghatározott műszakilag 
megengedett legnagyobb össztömeg és a 
jármű tömege közötti különbségként kell 
meghatározni.

Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelvvel való pontosabb összhang érdekében.

Módosítás 312
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – B cím – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Befejezett járművek fajlagos törölve
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kibocsátása
A befejezett járművek fajlagos 
kibocsátását a 2004/3/EK irányelvvel 
összhangban kell meghatározni. Ha ez az 
érték nem áll rendelkezésre, a befejezett 
jármű fajlagos kibocsátását a befejezett 
jármű alapját jelentő nem teljes járművel 
azonos típusú és az EU-ban ugyanabban 
a nyomon követési évben nyilvántartásba 
vett összes befejezett jármű fajlagos 
kibocsátásának legmagasabb értékében 
kell meghatározni, ahol is a „járműtípus” 
fogalma a 2007/46/EK irányelvvel 
összhangban kerül megállapításra. Ha az 
összes befejezett járműnek három 
különböző fajlagos kibocsátási értéke is 
van, a fajlagos kibocsátás második 
legmagasabb értékét kell venni.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság azért terjesztette elő ezt az ajánlott módosítást az eredeti javaslathoz, 
mert az eredeti bizottsági javaslat nem nyújt megvalósítható megoldást.

Módosítás 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
2 melléklet – B cím – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befejezett járművek fajlagos 
kibocsátását a 2004/3/EK irányelvvel 
összhangban kell meghatározni. Ha ez az 
érték nem áll rendelkezésre, a befejezett 
jármű fajlagos kibocsátását a befejezett 
jármű alapját jelentő nem teljes járművel 
azonos típusú és az EU-ban ugyanabban 
a nyomon követési évben nyilvántartásba 
vett összes befejezett jármű fajlagos 
kibocsátásának legmagasabb értékében 

A többlépcsős előállítású járművek 
esetében a befejezett jármű gyártója felel 
az egész járműért. A szén-dioxid-
kibocsátásra és a jármű-referenciasúlyra 
vonatkozó, ezen irányelv szempontjából 
fontos paraméterek összegyűjtéséhez 
szükség lehet arra, hogy a félkész jármű 
gyártója ezen irányelv keretén belül 
felelősséget vállaljon a szén-dioxid-
kibocsátással kapcsolatos célértékek 
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kell meghatározni, ahol is a „járműtípus” 
fogalma a 2007/46/EK irányelvvel 
összhangban kerül megállapításra. Ha az 
összes befejezett járműnek három 
különböző fajlagos kibocsátási értéke is 
van, a fajlagos kibocsátás második 
legmagasabb értékét kell venni.

eléréséért. Ugyanakkor ennek során a 
félkész jármű gyártójára nem róható 
aránytalanul nagy teher.

A befejezett jármű gyártója a befejezett 
jármű referenciatömegét, valamint –
amennyiben az ismert – a befejezett jármű 
CO2-kibocsátását, illetve – amennyiben 
nem ismert – a félkész járműnek a 
befejezett jármű referenciatömegére 
jóváhagyott CO2-értéket továbbítja a 
megfelelő ellenőrző szervezetek (a félkész 
jármű gyártója, a Bizottság, a nemzeti 
engedélyező hatóságok) számára.
A Bizottság 2011. december 31-éig elvégzi 
a motoros gépjárművek és pótkocsijaik, 
valamint ilyen járművek rendszereinek, 
alkatrészeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. 
szeptember 5-i 2007/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1

(„keretirányelv”) e folyamathoz szükséges 
kiigazítását. A fenti folyamat 
hitelességének biztosítása érdekében a 
Bizottság a folyamatot az ezen irányelv 
hatálybalépését követő első naptári évben 
hitelesíti, illetve adott esetben kiigazítja. A 
többlépcsős előállítású járművek csak e 
kiigazítás hatálybalépését követően 
számíthatók be teljes mértékben a 
célértékek teljesítésébe.
1 HL L 263., 2007.10.9., 1.o.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által előterjesztett javaslat nincs tekintettel a félkész járművekre vonatkozó 
homologizálási követelményekre, illetve a félkész és a befejezett jármű gyártója közötti 
meglévő üzleti kapcsolatokra. A félkész és befejezett járművek szén-dioxid értékének és 
referenciatömegének megfelelő figyelembevétele nem jelenthet aránytalan terhet a félkész 
jármű gyártójára nézve.
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