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Módosítás 18
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A további, 50 g/km-es szén-dioxid-
kibocsátási célérték 2025-re történő 
bevezetése elő fogja segíteni annak 
biztosítását, hogy a személygépkocsik 
üzemanyag-hatékonysága 2020 után is 
javuljon, a gazdaság kevésbé legyen 
sérülékeny az olajárrobbanásokkal 
szemben és a rendkívül alacsony szén-
dioxid-kibocsátású járművek nagyobb 
számban jussanak a piacra, ami segíti „Az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve” című 
bizottsági közleményben1 meghatározott 
célértékek elérését.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Indokolás

2012 júniusában a német szövetségi képviselőház felszólította a szövetségi kormányt, hogy 
támogassa a 2025-re vonatozó nagyra törő 50 g/km-es célkitűzéssel kapcsolatos európai 
álláspontot, ezáltal a még nagyra törőbb európai éghajlat-politikai célokat is támogatva, 
amelyekre sürgős szükség van.

Módosítás 19
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A további, 60 g/km-es szén-dioxid-
kibocsátási célérték 2025-re történő 
bevezetésére azért van szükség, hogy a 
közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítésével összhangban – ami az Unió 
egyik éghajlat-politikai célkitűzése – a 
gépkocsik üzemanyag-fogyasztásának 
2020 utáni további javítása keretében 
kiszámítható politikai keretet biztosítsanak 
az autógyártók számára.

Or. en

Módosítás 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat 
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A személygépkocsik 
hatékonyságának javítására irányuló 
fejlett technológiák világpiacának további 
fejlődése összhangban áll az Európa 2020 
stratégia keretébe illeszkedő „Erőforrás-
hatékony Európa” kiemelt 
kezdeményezéssel, amely a fenntartható 
növekedés elérése érdekében támogatja az 
erőforrás-hatékony, alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gazdaságra való áttérést. 
Annak érdekében, hogy ezen a területen 
további ösztönzést kapjon az innováció, e 
rendeletben meg kell határozni a 2025-re 
szóló hosszú távú célértéket.

Or. en

Indokolás

Becslések szerint az Unióban az üzemanyag-takarékos járművek gyártása iránti fokozottabb 
igény 2030-ig 110 000 új munkahelyet fog teremteni, különösen a vegyiparban és az 
elektronikai ágazatban (McKinsey). A 2025-re vonatkozó 70 g/km-es célérték biztosítaná az 
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alternatív hajtórendszerekbe való további beruházásokat, ami a csúcstechnológia területén 
további munkahelyeket teremtene Európában.

Módosítás 21
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A társadalmi méltányosság és a 
fenntarthatóság érdekében 2025-től sem a 
rendeltetést kifejező paramétert, sem a 
küszöbértékgörbe meredekségét nem kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A rendkívül alacsony CO2-kibocsátású járművek előállítására irányuló technológiák fokozott 
piacra jutásával a rendeltetést kifejező paraméter és a küszöbértékgörbe meredeksége 
feleslegessé válik, mivel a gyártók nulla kibocsátást is el tudnak érni.

Módosítás 22
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) E rendelet elismeri, hogy a 2025-re 
vonatkozó célérték későbbi bevezetése 
esetlegesen kárt okozhat az ágazatnak, 
ami megzavarná a 2025-re vonatkozó 
nagyra törő célérték eléréséhez szükséges 
felelős tervezést. 

Or. en

Indokolás

A gyártók évekkel előre törekszenek a felelős tervezésre. A szén-dioxid-kibocsátás 
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megvalósítható csökkentésével kapcsolatos ismeretek széles körben hozzáférhetőek, ezért a 
jogalkotónak garantálnia kell, hogy az alacsony kibocsátású járművekbe való beruházások 
kifizetődnek.

Módosítás 23
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 95 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni.

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 95 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni. A Bizottság által 
készített tanulmányok szerint azonban a 
szén-dioxid-kibocsátás mérésére az e 
rendelet alapján alkalmazott vizsgálati 
eljárások nem akadályozták meg a szén-
dioxid-kibocsátás állítólagos csökkenését 
eredményező rugalmassági intézkedések 
gyártók általi növekvő igénybevételét, 
amelyhez azonban nem társulnak 
technológiai fejlesztések, és amely nem 
érhető el a tényleges közúti vezetés során. 
A 715/2007/EK rendeletet ezért sürgősen 
felül kell vizsgálni annak érdekében, hogy 
a vizsgálati eljárások megfelelően 
tükrözzék a gépkocsik tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit.

Or. en
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Módosítás 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 95 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni.

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 95 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni. A Bizottság által 
készített tanulmányok szerint azonban a 
szén-dioxid-kibocsátás mérésére az e 
rendelet alapján alkalmazott vizsgálati 
eljárások nem akadályozták meg a szén-
dioxid-kibocsátás állítólagos csökkenését 
eredményező rugalmassági intézkedések 
gyártók általi növekvő igénybevételét, 
amelyhez azonban nem társulnak 
technológiai fejlesztések, és amely nem 
érhető el a tényleges közúti vezetés során. 
Az Új Európai Menetciklusról (NEDC)
szóló 715/2007/EK rendeletet ezért 
sürgősen, legkésőbb 2014 végéig 
módosítani kell annak biztosítása 
érdekében, hogy a vizsgálati eljárások 
megfelelően tükrözzék a tényleges közúti 
vezetés során fellépő szén-dioxid-
kibocsátást. Következő lépésként a 
jelenleg az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága keretében fejlesztés alatt álló, a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárást (World 
Light Duty Test Procedure – WLTP) 
annak befejezését követően mihamarabb 
át kell ültetni az uniós jogba. A 
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Bizottságnak azonban mérlegelnie kell, 
hogy az uniós jogba való átültetés során 
szükséges-e a WLTP-t további 
rendelkezésekkel kiegészíteni annak 
biztosítása érdekében, hogy a vizsgálati 
eljárások jobban tükrözzék a tényleges 
közúti vezetés során fellépő 
kibocsátásokat. 

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a fogyasztók bízhassanak a kimutatott fogyasztási adatokban. Az 
érvényes vizsgálati eljárás számos rugalmasságot biztosít, ez azonban nem felel meg a 
valóságnak. A WLTP javulást fog eredményezni, befejezéséig azonban még bizonyos időre 
van szükség. Következésképpen a WLTP bevezetése előtt az Új Európai Menetciklust felül kell 
vizsgálni. Ezenkívül meg kell fontolni a WLTP uniós rendelkezésekkel történő kiegészítését, 
mivel egy globális ciklus nem képes egészében tükrözni az európai uniós helyzetet.

Módosítás 25
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az e rendelet szerinti célértékek 
gyártók általi teljesítését uniós szinten kell 
értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátási értéket túllépő 
gyártóknak 2012-től kezdve minden 
naptári évre vonatkozóan 
többletkibocsátási díjat kell fizetniük. A 
díj összege annak arányában változik, 
hogy az adott gyártó milyen mértékben 
lépte túl a célértéket. A díj összege az 
idővel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések kellő ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a műszaki 
költségeket és az e rendeletnek való 
megfeleléssel várhatóan összefüggő 
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további határköltségeket. A 
többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Unió általános költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A többletkibocsátási díjat olyan szinten kell meghatározni, amely biztosítja, hogy a gyártók 
eleget tegyenek e rendelet rendelkezéseinek. A személygépkocsik fajlagos CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló intézkedések ösztönzése érdekében a díjnak – a műszaki költségek 
alapján – tükröznie kell az egyes gyártók oldalán felmerülő további határköltségeket.

Módosítás 26
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 95 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célérték 2020-ig való elérésének becsült 
költsége jelentősen alacsonyabb az 
eredetileg feltételezettnél. A szóban forgó 
célérték elérését megvalósíthatónak 
tartják, így e rendelet alkalmazásának 
napjáig nincs szükség fokozatos 
bevezetésre.

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság számára készült háttérelemzés tanúsága szerint a 95 g-os célérték 
elérhető 2020-ban, úgyhogy nincs szükség a fokozatos bevezetésre. 

Módosítás 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat 
2 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fosszilis tüzelőanyagok –
különösen a kőolaj – magas, és 
folyamatosan növekvő ára fenyegetést 
jelent az európai gazdaság helyreállítása, 
az energiabiztonság és az energia 
megfizethetősége tekintetében. Az 
olajválságok súlyos recesszióhoz, a 
versenyképesség csökkenéséhez és a 
munkanélküliség növekedéséhez
vezethetnek. A kőolajfüggőségünk –
többek között az új személygépkocsik 
hatékonyságának és fenntarthatóságának 
növelése révén történő – csökkentése 
kiemelt kérdés.

Or. it

Módosítás 28
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai 
generációinak kutatási és fejlesztési 
költségei, valamint gyártási 
egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését.

törölve

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek gyengítik a gyártók fajlagos kibocsátási célértékét, mivel a 35 
g/km-nél alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású járművek értékesítéséhez kibocsátási 
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egységeket biztosítanak. Már önmagában az is jelentős ösztönzést jelent, hogy jelenleg e 
rendeletben az elektromos járműveket kibocsátásmentes járműnek tekintik, mivel a 
kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig terjedő időtartam alatt az elektromos 
járművek szén-dioxid-kibocsátása jóval meghaladja a 0 g/km-es értéket. Az extra kibocsátási 
egységek tovább fokozzák az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás torzulását, és aláássák e 
rendelet környezetvédelmi integritását. Ezért azokat el kell utasítani.

Módosítás 29
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai 
generációinak kutatási és fejlesztési 
költségei, valamint gyártási 
egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek veszélyeztethetik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 
irányuló célkitűzés elérését, ezért törölni kell a rendeletből.

Módosítás 30
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai generációinak 

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai generációinak 
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kutatási és fejlesztési költségei, valamint 
gyártási egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését.

kutatási és fejlesztési költségei, valamint 
gyártási egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését azzal, hogy e 
járműveket 2025-ig nulla kibocsátásúként 
számolják el.

Or. en

Módosítás 31
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai generációinak 
kutatási és fejlesztési költségei, valamint 
gyártási egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését.

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai generációinak 
kutatási és fejlesztési költségei, valamint 
gyártási egységköltségei igen magasak, a 
megfelelő tervezési horizont biztosítása 
érdekében célszerű már most 
meghatározni a 2025-re szóló célértéket.

Or. de

Indokolás

A rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek többszörös beszámítása gyengíti a 
2020-ra szóló célértéket, és ezzel ellentmond a rendelet céljának. A 2025-re szóló célérték 
bevezetése – a 2020-ra szóló célérték csorbítása nélkül – szintén elősegítené a rendkívül 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek piacra jutását, és ezért a többszörös 
beszámítással szemben előnyben kell részesíteni.

Módosítás 32
Rebecca Harms
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Rendeletre irányuló javaslat 
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Jóllehet bizonyos alternatív 
üzemanyagok használata a gépjárművek 
egész életciklusát figyelembe véve a CO2-
kibocsátás jelentős csökkentését 
eredményezheti, felismerték, hogy a 
szóban forgó alternatív üzemanyagok 
előállításából eredő CO2-kibocsátás 
nagyobb lehet a hagyományos 
üzemanyagokénál. Az összes jármű, 
köztük az alternatív üzemanyaggal hajtott 
járművek upstream kibocsátását ezért 
piaci részesedésük növekedéseként kell 
értelmezni. A Bizottságnak ezért a 2025 
utáni időszakra olyan mérőszámokat kell 
bevezetnie, amelyek az upstream 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást is 
figyelembe veszik.

Or. en

Módosítás 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat 
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gépjárművek, illetve 
elektromos gépkocsik piaci elterjedésének 
felgyorsítása érdekében az egész Unióra 
kiterjedően megfelelő infrastruktúrát kell 
kiépíteni, amely biztosítja a gépjárművek 
alternatív üzemanyaggal és elektromos 
energiával való ellátását, nevezetesen e 
célból kialakított helyszíneken (ahol sok 
elektromos gépkocsi több órán keresztül 
parkol, például P+R parkolókban) 
elhelyezett töltőállomások sűrű hálózatát. 
Az elektromos gépkocsikat elsődlegesen a 
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szél-/napenergia-többletből származó 
elektromos árammal kellene feltölteni. 
Ezenkívül javasolt a cserélhető 
rendszámtáblák rendszerének Európa-
szerte történő bevezetése a rövid távú 
ingázásra használt elektromos gépkocsik
gyakoribb használatára való ösztönzés 
érdekében. 

Or. de

Indokolás

Az elektromos gépkocsiknak különösen abban az esetben van értelme, ha a szél- és 
napenergia-többletet használják fel. Ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára van szükség. 
Ezenkívül a német és osztrák példa alapján a cserélhető rendszámtáblák rendszere arra 
ösztönözhetné a gépkocsivezetőket, hogy a (napi) ingázáshoz egy kisméretű elektromos 
gépkocsit szerezzenek be, míg a családi utazásokhoz továbbra is nagyobb autót lehetne
használni.

Módosítás 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak elismeréseképpen, hogy a
járművek rendeltetése alapján 
meghatározott fajlagos kibocsátási 
célértékek teljesítése aránytalan 
mértékben érinti a legkisebb gyártókat, 
hogy a mentesítési eljárás nagy 
adminisztratív terhet jelent, és hogy 
elhanyagolható az e gyártók 
járműeladásai kapcsán elért szén-dioxid-
kibocsátás-csökkenésben mérhető haszon, 
a fajlagos kibocsátási célértékek és az 
extra kibocsátási értékek hatálya nem 
terjed ki az évente kevesebb mint 500 új 
személygépkocsi gyártásáért felelős 
gyártókra.

törölve

Or. en
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Módosítás 35
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat 
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak elismeréseképpen, hogy a 
járművek rendeltetése alapján 
meghatározott fajlagos kibocsátási 
célértékek teljesítése aránytalan mértékben 
érinti a legkisebb gyártókat, hogy a 
mentesítési eljárás nagy adminisztratív 
terhet jelent, és hogy elhanyagolható az e 
gyártók járműeladásai kapcsán elért szén-
dioxid-kibocsátás-csökkenésben mérhető 
haszon, a fajlagos kibocsátási célértékek és 
az extra kibocsátási értékek hatálya nem 
terjed ki az évente kevesebb mint 500 új 
személygépkocsi gyártásáért felelős 
gyártókra.

(4) Annak elismeréseképpen, hogy a 
járművek rendeltetése alapján 
meghatározott fajlagos kibocsátási 
célértékek teljesítése aránytalan mértékben 
érinti a legkisebb gyártókat, hogy a 
mentesítési eljárás nagy adminisztratív 
terhet jelent, és hogy elhanyagolható az e 
gyártók járműeladásai kapcsán elért szén-
dioxid-kibocsátás-csökkenésben mérhető 
haszon, a fajlagos kibocsátási célértékek és 
az extra kibocsátási értékek hatálya nem 
terjed ki az évente kevesebb mint 1000 új 
személygépkocsi gyártásáért felelős 
gyártókra.

Or. fr

Módosítás 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kis mennyiségben termelő gyártók 
mentesítésére szolgáló eljárást 
egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy 
a mentesítésnek a gyártók általi 
kérelmezése és a jogosultságnak a 
Bizottság általi megállapítása 
rugalmasabban legyen időzíthető.

törölve

Or. en
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Módosítás 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A szakosodott gyártók mentesítésére 
szolgáló eljárást 2020 után is indokolt 
fenntartani. Annak érdekében azonban, 
hogy a szakosodott gyártóktól elvárt 
erőfeszítés összhangban legyen azzal, 
amelyet a nagy mennyiségben termelő 
gyártóknak kell tenniük, 2020-tól 
kezdődően egy a szakosodott gyártóknak 
tulajdonítható fajlagos kibocsátás 2007. 
évi átlagánál 45%-kal alacsonyabb 
célértéket helyénvaló alkalmazni.

törölve

Or. en

Módosítás 38
Phil Bennion

Rendeletre irányuló javaslat 
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A szakosodott gyártók mentesítésére 
szolgáló eljárást 2020 után is indokolt 
fenntartani. Annak érdekében azonban, 
hogy a szakosodott gyártóktól elvárt 
erőfeszítés összhangban legyen azzal, 
amelyet a nagy mennyiségben termelő 
gyártóknak kell tenniük, 2020-tól 
kezdődően egy a szakosodott gyártóknak 
tulajdonítható fajlagos kibocsátás 2007. évi 
átlagánál 45%-kal alacsonyabb célértéket 
helyénvaló alkalmazni.

(6) A szakosodott gyártók mentesítésére 
szolgáló eljárást 2020 után is indokolt 
fenntartani. Annak érdekében azonban, 
hogy a szakosodott gyártóktól elvárt 
erőfeszítés összhangban legyen azzal, 
amelyet a nagy mennyiségben termelő 
gyártóknak kell tenniük, 2020-tól 
kezdődően egy a szakosodott gyártóknak 
tulajdonítható fajlagos kibocsátás 2007. évi 
átlagánál 45%-kal alacsonyabb célértéket 
helyénvaló alkalmazni. Ezzel egyenlő 
célértékeket kell meghatározni 2025-re.

Or. en
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Módosítás 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat 
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Tekintettel arra, hogy elegendő időt 
kell biztosítani, illetve tervezési és 
beruházási biztonságot kell garantálni az 
autóipar számára, e rendeletben 
helyénvaló meghatározni egy indikatív 
célértéket a 2025-ig elérendő szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésére vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 40
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően.

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően. A 
jelentésnek a gépjárművek teljes (a 
gyártástól az elhasználódásig tartó) 
életciklusa alatti szén-dioxid-kibocsátását 
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kell figyelembe vennie.

Or. it

Módosítás 41
Karin Kadenbach

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően.

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
hogy miként fog változni az összességében 
a személygépkocsik három életciklus-
szakaszához, azaz az előállításhoz, a 
használathoz és az életciklus végéhez 
kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátás, és 
hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően.

Or. de

Indokolás

A kibocsátásnak kizárólag a személygépkocsik használati szakaszában történő csökkentése azt 
eredményezheti, hogy a környezetre gyakorolt hatások nőnek az életciklus előállítási és 
újrahasznosítási szakaszában. A személygépkocsik kibocsátásának alakulását ezért a teljes 
életciklusuk során kell közelítően meghatározni annak érdekében, hogy idejekorán 
javaslatokat lehessen kidolgozni az ellenintézkedésekre, amennyiben a kibocsátás 
összességében jelentősen nő.
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Módosítás 42
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően.

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai 
fordulhatnak elő a 2020 utáni időszakra 
nézve. Az előrejelzésnek arra kell 
támaszkodnia, hogy milyen ütemű 
kibocsátáscsökkentésre van szükség, és 
hogy ezzel kapcsolatban milyen hatások 
várhatók a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását költséghatékonyan csökkentő 
technológiák fejlesztésére nézve. Ezért 
indokolt ezeket a kérdéseket felülvizsgálni, 
és célszerű, hogy a Bizottság jelentést 
készítsen és szükség esetén javaslatokat 
fogalmazzon meg a 2020 utáni célértékeket 
illetően. A hosszú távú uniós 
kibocsátáscsökkentési célok 
meghatározásának feltétele, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentéséről egy globális megállapodás 
szülessen.

Or. pl

Módosítás 43
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló a szén-dioxid-
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rendeletnek milyen módosításai várhatók
a 2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, 
hogy a Bizottság jelentést készítsen és 
szükség esetén javaslatokat fogalmazzon 
meg a 2020 utáni célértékeket illetően.

kibocsátás csökkentésére vonatkozóan új 
célértéket meghatározni a 2020 utáni 
időszakra nézve. A célértéknek arra kell 
támaszkodnia, hogy az Unió hosszú távú 
éghajlat-változási céljaira való tekintettel 
milyen ütemű kibocsátáscsökkentésre van 
szükség, és hogy milyen hatások várhatók 
a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását költséghatékonyan csökkentő 
technológiák fejlesztésére nézve.

Or. fr

Módosítás 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően.

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért e rendeletben
indokolt meghatározni egy 2025-re 
vonatkozó célértéket, és célszerű, hogy a 
Bizottság jelentést készítsen a 2030-tól 
kezdődő időszakra szóló, az új 
személygépkocsikra irányadó szén-dioxid-
kibocsátási célértékekről.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy egyértelmű politikai jelzést küldjenek az autógyártóknak a további 
kibocsátáscsökkentés szükségességéről, valamint az autóipar és az alkatrészgyártás számára 
tervezési és beruházási biztonságot biztosítsanak. A személygépkocsik termékciklusa 5–7 év, a 
tehergépjárműveké több mint 10 év (ACEA). Alapvető fontosságú tehát, hogy már most 
megállapodjanak a 2025-re vonatkozó célértékről, és időkeretet határozzanak meg a 2030-ra 
vonatkozó célérték módosítása tekintetében.

Módosítás 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók 
a 2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, 
hogy a Bizottság jelentést készítsen és 
szükség esetén javaslatokat fogalmazzon 
meg a 2020 utáni célértékeket illetően.

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló meghatározni egy 
célértéket a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozóan a 2020 utáni 
időszakra nézve. E célértéknek arra kell 
támaszkodnia, hogy az Unió hosszú távú 
éghajlat-változási céljaira való tekintettel 
milyen ütemű kibocsátáscsökkentésre van 
szükség, és hogy milyen hatások várhatók 
a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását költséghatékonyan csökkentő 
technológiák fejlesztésére nézve.

Or. en

Módosítás 46
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően.

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért az új vizsgálati 
eljárások meghatározását és a 
folyamatban lévő technikai fejlesztések 
behatóbb vizsgálatát követően indokolt 
ezeket a kérdéseket felülvizsgálni. A
Bizottság ezt követően jelentést készít és 
szükség esetén javaslatokat fogalmaz meg 
a 2020 utáni célértékeket illetően.

Or. fr

Módosítás 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Rendeletre irányuló javaslat 
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
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fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően.

fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően. A 
jelentésnek a személygépkocsik teljes (a
gyártástól az elhasználódásig tartó) 
életciklusa alatti szén-dioxid-kibocsátást 
figyelembe kell vennie.

Or. en

Módosítás 48
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat 
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az ökoinnováció fontos szerepet 
játszik az új személygépkocsik kibocsátási 
teljesítményének javításában. Az 
ökoinnovációval kapcsolatos jelenlegi 
ösztönző mechanizmus nem működik 
megfelelően, főként a 443/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alapján a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére szolgáló 
innovatív technológiák jóváhagyási és 
minősítési eljárásának megállapításáról 
szóló, 2011. július 25-i 725/2011/EU 
bizottsági végrehajtási rendeletben1. 
meghatározott feltételek miatt. Az 
innovatív technológiák ökoinnovációként 
való jóváhagyására vonatkozó eljárás 
korszerűsítése és egyszerűsítése érdekében 
a Bizottságnak módosítania kell az 
említett rendeletet.
____________________
1 HL L 194., 2011.7.26., 19. o.

Or. en
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Módosítás 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat 
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Mivel a szén-dioxid-kibocsátásra és 
üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó 
pontos és valós információk 
elengedhetetlenek a fogyasztók számára a 
tájékozott döntéshozatalhoz, kiemelt 
figyelmet kell fordítani e paraméterek 
előrejelzésére. Ma azonban az utakon 
közlekedő személygépkocsik valós 
kibocsátása jelentős mértékben eltér a 
jelenlegi vizsgálati ciklusban 
meghatározott értékektől. Ennélfogva 
sürgősen ki kell dolgozni egy jobb 
vizsgálati ciklust.

Or. it

Módosítás 50
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az új gépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásával kapcsolatban mért 
értékek rendes felhasználási körülmények 
közötti tényleges kibocsátáshoz való 
közelítése érdekében a Bizottságnak 
minden meg kell tennie, hogy 
mihamarabb véglegesíteni tudja a könnyű 
gépjárművekre világszerte alkalmazandó 
új vizsgálati eljárást oly módon, hogy 
2014 végéig lehetővé váljon ezen eljárás 
európai szintű elfogadása, illetve 2017 
januárjáig be lehessen vezetni.

Or. it
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Módosítás 51
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a gépjárművek tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit. A munka 
folyamatban van, ám még nem fejeződött 
be, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
keretében ugyanis még fejlesztés alatt áll a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás (World 
Light Duty Test procedure). Erre való 
tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. A vizsgálati eljárások 
felülvizsgálata után ki kell igazítani az I. 
mellékletben foglalt határértékeket annak 
érdekében, hogy a követelmények 
szigorúsága hasonló maradjon a gyártókra 
és a járműosztályokra nézve.

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a gépjárművek tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit. A munka 
folyamatban van, az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottsága keretében ugyanis 
fejlesztés alatt áll a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás 
(World Light Duty Test procedure –
WLTP), amit a befejezését követően át kell 
ültetni az uniós jogba. Az uniós jogba való 
átültetéskor a Bizottságnak mérlegelnie 
kell, hogy szükséges-e a WLTP-t további 
rendelkezésekkel kiegészíteni – különösen 
e rendelt végrehajtásával kapcsolatban –
annak biztosítása érdekében, hogy a 
vizsgálati eljárások megfelelően tükrözzék 
a tényleges közúti vezetés során fellépő 
kibocsátásokat. A WLTP befejezésétől 
függően a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. A vizsgálati eljárások 
felülvizsgálata után ki kell igazítani az I. 
mellékletben foglalt határértékeket annak 
érdekében, hogy a követelmények 
szigorúsága hasonló maradjon a gyártókra 
és a járműosztályokra nézve.

Or. en
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Módosítás 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a személygépkocsik tényleges 
szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit. A 
munka folyamatban van, ám még nem 
fejeződött be, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága keretében ugyanis még 
fejlesztés alatt áll a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás 
(World Light Duty Test procedure). Erre 
való tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. A vizsgálati eljárások 
felülvizsgálata után ki kell igazítani az I. 
mellékletben foglalt határértékeket annak 
érdekében, hogy a követelmények 
szigorúsága hasonló maradjon a gyártókra 
és a járműosztályokra nézve.

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a személygépkocsik tényleges 
szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit. A 
munka folyamatban van, ám még nem 
fejeződött be, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága keretében ugyanis még 
fejlesztés alatt áll a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás 
(World Light Duty Test procedure). Erre 
való tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. A vizsgálati eljárások 
felülvizsgálata után ki kell igazítani az I. 
mellékletben foglalt határértékeket annak 
érdekében, hogy a követelmények 
szigorúsága hasonló maradjon a gyártókra 
és a járműosztályokra nézve. Amennyiben 
tehát a könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárást nem 
fogadják el 2014-ig, a Bizottságnak 
haladéktalanul módosítania kell a 
2007/715/EK rendelet szerinti uniós 
mérési eljárásokat az utakon közlekedő 
járművek tényleges szén-dioxid-
kibocsátásának figyelembevétele 
érdekében.

Or. it

Módosítás 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen
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Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a gépjárművek tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit. A munka 
folyamatban van, ám még nem fejeződött 
be, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
keretében ugyanis még fejlesztés alatt áll a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás (World 
Light Duty Test procedure). Erre való 
tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. A vizsgálati eljárások 
felülvizsgálata után ki kell igazítani az I. 
mellékletben foglalt határértékeket annak 
érdekében, hogy a követelmények 
szigorúsága hasonló maradjon a gyártókra 
és a járműosztályokra nézve.

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a gépjárművek tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit. A munka 
folyamatban van, ám még nem fejeződött 
be, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
keretében ugyanis még fejlesztés alatt áll a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás (World 
Light Duty Test procedure). Erre való 
tekintettel, továbbá figyelemmel a jelenlegi 
vizsgálati ciklus elégtelenségére, rövid 
időn belül – a különböző tagállami 
értelmezések és a tagállamok közötti 
eltérések kizárása mellett – ki kell 
dolgozni egy olyan új vizsgálati ciklust,
amely a gépkocsik tényleges kibocsátását 
tükrözi. Az új vizsgálati ciklus 
elfogadásától függően a 443/2009/EK 
rendelet I. melléklete a 715/2007/EK 
rendeletnek és a 692/2008/EK rendelet XII. 
mellékletének megfelelően mért 
kibocsátásokra vonatkozóan állapít meg 
2020-ra szóló határértékeket. A vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata után ki kell 
igazítani az I. mellékletben foglalt 
határértékeket annak érdekében, hogy a 
követelmények szigorúsága hasonló 
maradjon a gyártókra és a 
járműosztályokra nézve.

Or. en

Módosítás 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a gépjárművek tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit. A munka 
folyamatban van, ám még nem fejeződött 
be, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
keretében ugyanis még fejlesztés alatt áll a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás (World 
Light Duty Test procedure). Erre való 
tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. A vizsgálati eljárások 
felülvizsgálata után ki kell igazítani az I. 
mellékletben foglalt határértékeket annak 
érdekében, hogy a követelmények 
szigorúsága hasonló maradjon a gyártókra 
és a járműosztályokra nézve.

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a gépjárművek tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit. A munka 
folyamatban van, ám még nem fejeződött 
be, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
keretében ugyanis még fejlesztés alatt áll a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás (World 
Light Duty Test procedure – WLTP). Erre 
való tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. Annak biztosítása 
érdekében, hogy e rendelet megvalósítsa a 
várt kibocsátáscsökkentést, 2016. január 
1-jétől a vizsgálati eljárást a WLTP-nek 
kell felváltania. Amint a WLTP-t 2016-
ban e rendelet céljából alkalmazzák, ki 
kell igazítani az I. mellékletben foglalt 
határértékeket annak érdekében, hogy a 
követelmények szigorúsága hasonló 
maradjon a gyártókra és a 
járműosztályokra nézve.

Or. en

Indokolás

Széles körben elfogadott, hogy a jelenlegi vizsgálati ciklus nem tükrözi megfelelően a valós 
vezetési körülményeket. Az új WLTP-eljárás véglegesítése már igen előrehaladott, várhatóan 
2014-ben befejeződik. Ez a jelenlegi NEDC-vizsgálat számos problémáját kezelni fogja. Ezért 
az új WLTP-ciklust és -eljárásokat 2016-tól kezdve át kell venni.

Módosítás 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a személygépkocsik tényleges 
szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit. A 
munka folyamatban van, ám még nem 
fejeződött be, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága keretében ugyanis még 
fejlesztés alatt áll a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás 
(World Light Duty Test procedure). Erre 
való tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. Erre való tekintettel a 
443/2009/EK rendelet I. melléklete a 
715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket.

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a személygépkocsik tényleges 
szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit. A 
munka folyamatban van, ám még nem 
fejeződött be, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága keretében ugyanis még 
fejlesztés alatt áll a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás 
(World Light Duty Test procedure). Erre 
való tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. A vizsgálati eljárást a 
kidolgozását követően mihamarabb át kell 
ültetni az uniós jogba. A Bizottságnak 
ezenfelül mérlegelnie kell, hogy az uniós 
jogba való átültetés során szükséges-e a 
WLTP-t további rendelkezésekkel 
kiegészíteni annak biztosítása érdekében, 
hogy a vizsgálati eljárások megfelelően
tükrözzék a tényleges közúti vezetés során 
fellépő kibocsátásokat. Erre való 
tekintettel a 443/2009/EK rendelet I. 
melléklete a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket.

Or. de

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a fogyasztók bízhassanak a kimutatott fogyasztási adatokban. Az 
érvényes vizsgálati eljárás számos rugalmasságot biztosít, ez azonban nem felel meg a 
valóságnak. A WLTP javulást fog eredményezni, befejezéséig azonban még bizonyos időre 
van szükség. Az uniós jogba való átültetése során a WLTP-t uniós rendelkezésekkel kell 
kiegészíteni, mivel egy globális ciklus nem képes egészében tükrözni az európai uniós 
helyzetet.
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Módosítás 56
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A személygépkocsik fajlagos szén-
dioxid-kibocsátása csökkentésének 
javítására irányuló intézkedések 
ösztönzése érdekében a többletkibocsátási 
díjat úgy kell kiigazítani, hogy tükrözze a 
műszaki költségeket és az e rendeletnek 
való megfeleléssel várhatóan összefüggő 
további határköltségeket.

Or. en

Módosítás 57
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Néhány alternatív üzemanyag a szén-
dioxid-kibocsátás jelentős csökkentését 
biztosítja, mindazonáltal elterjedt a 
felismerés, hogy a teljes életciklus 
figyelembevételével ezen alternatív 
üzemanyagok szén-dioxid-kibocsátása 
magasabb lehet, mint a hagyományos 
üzemanyagok szén-dioxid-kibocsátása. 
Ebből következően valamennyi alternatív 
üzemanyag esetében figyelembe kell venni 
az upstream energiatermeléshez 
kapcsolódó kibocsátást, mivel azok piaci 
részesedése nő.

Or. de
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Indokolás

A 443/2009/EK rendelet csak a járművek kipufogógázait érinti, de az úgynevezett nulla 
kibocsátású járművek számára az áram vagy hidrogén előállításához kapcsolódó kibocsátást 
nem, holott a nulla kibocsátású járművek tényleges kibocsátása jelentősen nagyobb lehet. A 
rendeletnek figyelembe kellene vennie valamennyi upstream kibocsátást is annak biztosítása
érdekében, hogy a gyártók a legkisebb teljes kibocsátással járó hajtóműveket válasszák, 
ahogy ez az Egyesült Államokban is szokásos.

Módosítás 58
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat 
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, 
versenyképes gazdaság 2050-ig történő 
megvalósításának ütemterve 54–67%-os 
csökkentési célértéket ajánl a közlekedési 
ágazat egésze tekintetében. Az autóipar 
arra való ösztönzése érdekében, hogy 
tovább csökkentsék az újonnan 
nyilvántartásba vett járművek 
kibocsátását, és lehetővé tegyék az új 
mérőszámokra és paraméterekre 
vonatkozó különböző opciók 
összehasonlítását, egy hosszú távú, a 2020 
utáni időszakra szóló új célértékeket 
meghatározó megközelítésre van szükség. 
A szóban forgó célértékeknek 
támogatniuk kell az Unió nemzetközi 
szintű vezető szerepét az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású járművek terén, elő 
kell mozdítaniuk a kutatást és a fejlesztést 
ezen a területen, valamint az alacsony 
kibocsátású járművek fogyasztók általi és 
piaci elfogadását a megfizethetőség és a 
társadalmi méltányosság tiszteletben 
tartása mellett. A Bizottságnak részletes 
ütemtervet kell előterjesztenie a vonatkozó 
kérdéseknek az érintett érdekelt felekkel 
való tanulmányozására, megvitatására és 
eldöntésére abból a célból, hogy legkésőbb 
2017-ben meghatározzanak egy célértéket 



PE506.077v01-00 32/110 AM\928120HU.doc

HU

a 2020 utáni időszakra, így biztosítva a 
célértéknek való megfeleléshez szükséges 
átfutási időt az ágazat számára.

Or. en

Módosítás 59
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és alapterületének, valamint a 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás mérésére 
szolgáló, a 715/2007/EK rendeletben előírt 
vizsgálati eljárásnak a változásaihoz. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során – szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. en
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Módosítás 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és alapterületének, valamint a 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás mérésére 
szolgáló, a 715/2007/EK rendeletben előírt 
vizsgálati eljárásnak a változásaihoz. 
Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
előkészítő munkája során – szakértői 
szinten is – megfelelő konzultációkat 
folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. de

Indokolás

A szén-dioxid határértékek vegyék figyelembe a személygépkocsik használati értékét. Nincs 
közvetlen összefüggés a tömeg és a használati érték között. Egy személygépkocsi alapterülete 
– azaz a nyomtáv szorozva a négy abroncs között elhelyezkedő felülettel – jobban közelít a 
használati értékhez. Az Egyesült Államok is az alapterületet használja a „jármű rendeltetését 
kifejező paraméterként”. Az alapterület paraméterként történő használata szembeszállna 
azzal a tendenciával, hogy az autók egyre nehezebbek lesznek, és elősegítené a 
könnyűszerkezetes építési módot.
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Módosítás 61
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
alapterületének és a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. en

Indokolás

A személygépkocsi tömege rendeltetésének (hasznosságának) nem megfelelő mutatója, ezért 
nem használható fel a fajlagos kibocsátási célérték meghatározására. Az alapterület (nyomtáv 
x tengelytáv) ugyanakkor a rendeltetést jobban mutató paraméter: semlegesebb, stabilabb és 
jobban tükrözi a személygépkocsi hasznosságát. A személygépkocsik vásárlói választhatnak a 
jármű mérete alapján, de a tömege alapján nem. Az alapterületen alapuló szabályozás
korlátlan elismerést biztosítana a gyártók számára a járműveik tömegének csökkentésére 
irányuló erőfeszítéseikért.
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Módosítás 62
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének, alapterületének és a fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló, 
a 715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. fr

Módosítás 63
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság értékelte az alapterület törölve
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adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát. Az adat 
rendelkezésre áll, és esetleges használata 
a hatásvizsgálat keretében értékelés 
tárgya volt; a hatásvizsgálat alapján 
levont következtetés szerint a 2020-ra 
vonatkozó képletben a tömeget kell 
paraméterként használni a rendeltetés 
kifejezésére. A majdani felülvizsgálat 
alkalmával azonban mérlegelni kell az 
alapterületnek a rendeltetést kifejező 
paraméterként való alkalmazására való 
átállással járó költségcsökkenést és 
előnyöket.

Or. fr

Módosítás 64
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát. Az adat rendelkezésre 
áll, és esetleges használata a hatásvizsgálat 
keretében értékelés tárgya volt; a 
hatásvizsgálat alapján levont következtetés 
szerint a 2020-ra vonatkozó képletben a 
tömeget kell paraméterként használni a 
rendeltetés kifejezésére. A majdani 
felülvizsgálat alkalmával azonban 
mérlegelni kell az alapterületnek a 
rendeltetést kifejező paraméterként való 
alkalmazására való átállással járó 
költségcsökkenést és előnyöket.

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát. Az adat rendelkezésre 
áll, és esetleges használata a hatásvizsgálat 
keretében értékelés tárgya volt. Ezenfelül –
főként a költségcsökkenés alapján – a 
tömeg helyett az alapterületet kell 
paraméterként használni a rendeltetés 
kifejezésére.

Or. en
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Módosítás 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát. Az adat rendelkezésre 
áll, és esetleges használata a hatásvizsgálat 
keretében értékelés tárgya volt; a 
hatásvizsgálat alapján levont következtetés 
szerint a 2020-ra vonatkozó képletben a 
tömeget kell paraméterként használni a 
rendeltetés kifejezésére. A majdani 
felülvizsgálat alkalmával azonban 
mérlegelni kell az alapterületnek a 
rendeltetést kifejező paraméterként való 
alkalmazására való átállással járó 
költségcsökkenést és előnyöket.

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát. Az adat rendelkezésre 
áll, és esetleges használata a hatásvizsgálat 
keretében értékelés tárgya volt. A 
következtetés szerint a 2020-ra vonatkozó 
képletben a tömeget kell paraméterként 
használni a rendeltetés kifejezésére, mivel 
a gépjárműgyártók a megfelelőség 
teljesítésének 2020-ig tartó menetrendjét a 
jelenlegi paraméter további alkalmazására 
alapozták. Azonban az alapterülettel járó
költségcsökkenés és előnyök
alátámasztják annak rendeltetést kifejező 
paraméterként való alkalmazását 2025-től 
kezdődően. Ezért a tömeg alapúról az 
alapterület alapú megközelítésre való 
jövőbeli áttérés zökkenőmentességének 
biztosítása érdekében helyénvaló bevezetni 
egy alapterületre épülő képletet, amelyet 
2016-tól kezdődően a gyártók a tömegre 
épülő képlet alternatívájaként 
használhatnak.

Or. de

Indokolás

Az alapterület használata szembeszállna azzal a tendenciával, hogy az autók egyre 
nehezebbek lesznek, és elősegítené a könnyűszerkezetes építési módot, amelyre vonatkozóan 
jelenleg nem létezik ösztönző.

Módosítás 66
Sabine Wils
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Rendeletre irányuló javaslat 
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A hosszú távú cél elérése érdekében 
a Bizottságnak meg kell vizsgálnia az erre 
szolgáló új lehetőségeket, különös 
tekintettel a küszöbértékgörbe 
meredekségére, a rendeltetés leírására 
szolgáló paraméterre és többletkibocsátási 
díj rendszerére. A társadalmi 
méltányosság és fenntarthatóság 
érdekében 2025-től sem a rendeltetést 
kifejező paramétert, sem a 
küszöbértékgörbe meredekségét nem kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek előállítására irányuló technológiák 
fokozott piacra jutásával a rendeltetést kifejező paraméter és a küszöbértékgörbe 
meredeksége feleslegessé válik, mivel a gyártók nulla kibocsátást is el tudnak érni.

Módosítás 67
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 pont
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban, innovatív 
technológiák segítségével mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2020. évtől kezdve 95 g/km-
ben határozza meg.

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2020. évtől kezdve 80 g/km-
ben határozza meg.
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Or. en

Módosítás 68
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 pont
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban, innovatív 
technológiák segítségével mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2020. évtől kezdve 95 g/km-
ben határozza meg.

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban, innovatív 
technológiák segítségével mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2020. évtől kezdve 70 g/km-
ben határozza meg.

Or. en

Indokolás

2012 júniusában a német szövetségi képviselőház felszólította a szövetségi kormányt, hogy 
támogassa a 2020-ra vonatozó nagyra törő 70 g/km-es célkitűzéssel kapcsolatos európai 
álláspontot, ezáltal a még nagyra törőbb európai éghajlat-politikai célokat is támogatva, 
amelyekre sürgős szükség van.

Módosítás 69
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 pont
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban, innovatív 
technológiák segítségével mért átlagos 

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
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CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2020. évtől kezdve 95 g/km-
ben határozza meg.

célértéket a 2020. évtől kezdve 95 g/km-
ben határozza meg.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi jogalkotási felülvizsgálatnak az új személygépkocsikra vonatkozó átlagos szén-
dioxid-kibocsátási célértékekre kell helyeznie a hangsúlyt. Az innovatív technológiákat egy 
másik jogszabályban, a 725/2011/EK rendeletben kell szabályozni és szabályozzák is, 
amelynek felülvizsgálata nincs folyamatban.

Módosítás 70
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel és végrehajtási 
intézkedéseivel, valamint a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével összhangban 
mért átlagos CO2-kibocsátására 
alkalmazandó célértéket 2025-től 60 
g/km-ben határozza meg.”

Or. en

Módosítás 71
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 1. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsik
tekintetében a 715/2007/EK rendelettel, a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletével 
és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban – és az innovatív 
technológiáknak köszönhetően –az
átlagos CO2-kibocsátásra alkalmazandó 
határértéket a 2025. évtől kezdve 50 g/km-
ben határozza meg.”

Or. de

Indokolás

A 2025-re vonatkozó CO2-kibocsátási célértéket már most szükséges jogilag rögzíteni. Ez 
azonban takarékosabb járművek fejlesztésére irányuló hosszú távú ösztönzőket feltételez. A 
2020-ra vonatkozó határértéket már ma is el lehet érni olyan járműflottával, amelyet 
valamennyi járműszegmensből a jelenleg elérhető takarékos modellek alkotnak.

Módosítás 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel és végrehajtási 
intézkedéseivel, valamint a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével összhangban, 
innovatív technológiák segítségével mért 
átlagos CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket 2025-től 65 g/km-ben határozza 
meg.”
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Or. en

Módosítás 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel és végrehajtási 
intézkedéseivel, valamint a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével összhangban 
mért átlagos CO2-kibocsátására 
alkalmazandó célértéket 2025-től 70 
g/km-ben határozza meg.”

Or. en

Módosítás 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel és végrehajtási 
intézkedéseivel, valamint a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével összhangban 
mért átlagos CO2-kibocsátására 
alkalmazandó célértéket 2025-től 70 
g/km-ben határozza meg.”
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Or. en

Indokolás

Becslések szerint az Unióban az üzemanyag-takarékos járművek gyártása iránti fokozottabb 
igény 2030-ig 110 000 új munkahelyet fog teremteni, különösen a vegyiparban és az 
elektronikai ágazatban (McKinsey). A gépjárművek üzemanyag-takarékosságának növelése 
minden járművezető számára jelentős éves szintű megtakarítást biztosít.

Módosítás 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 1. cikk a (2) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsik 
átlagos kibocsátására alkalmazandó, a 65 
g/km és 75 g/km közötti tartományban 
található célértéket 2025. évtől kezdve a 
13. cikk (5) bekezdésében foglaltak szerint
határozza meg.”

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy már korai időpontban meghatározzák a célokat annak érdekében, hogy az ipar 
számára tervezhetőséget biztosítsanak. Ugyanakkor nehéz már ma pontosan tudni, hogy mely 
célérték helyénvaló. Ebből az okból kifolyólag egy olyan tartományt célszerű meghatározni, 
amelyen belül a célt egy későbbi időpontban rögzíteni fogják. Számos tanulmány és szakértői
eszmecsere alapján a 65 g/km és 75 g/km közötti célokat lehet reálisnak tekinteni. 

Módosítás 76
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
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443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a (2) bekezdése után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve a 65 g/km 
és a 75 g/km közötti tartományban 
határozza meg. A Bizottságnak e célérték 
meghatározása előtt a technológiai 
megvalósíthatóságon túl az új 
gépjárművek iránti piaci igényeket is 
figyelembe vevő hatásvizsgálatot kell 
végeznie.”

Or. it

Módosítás 77
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve 60 g/km-
ben határozza meg.”

Or. fr
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Indokolás

A gépjárműgyártók számára hosszú távú, nagyra törő célkitűzéseket kell meghatározni. A 
2025-re vonatkozó nagyra törő célkitűzés meghatározása ezért szükségesnek tűnik.

Módosítás 78
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a (2) bekezdése után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„Az új személygépkocsik CO2-
kibocsátásának mérése tekintetében a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás 2017. 
január 1-jétől kezdve felváltja a 
715/2007/EK rendeletben és annak 
végrehajtási intézkedéseiben 
meghatározott vizsgálati eljárásokat.”

Or. it

Módosítás 79
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 1 b pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„1a. cikk
A rendeltetést kifejező paraméter és a 
küszöbértékgörbe meredeksége
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A társadalmi méltányosság és 
fenntarthatóság érdekében 2025-től sem a 
rendeltetést kifejező paramétert, sem a 
küszöbértékgörbe meredekségét nem 
alkalmazzák.”

Or. en

Indokolás

A rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek előállítására irányuló technológiák 
fokozott piacra jutásával a rendeltetést kifejező paraméter és a küszöbértékgörbe 
meredeksége feleslegessé válik, mivel a gyártók nulla kibocsátást is el tudnak érni.

Módosítás 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 pont
443/2009/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 2. cikk a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

(4) A 4. cikk, a 8. cikk (4) bekezdésének b) 
és c) pontja, a 9. cikk, valamint a 10. cikk 
(1) bekezdésének a) és c) pontja nem 
alkalmazandó az olyan gyártóra, amely 
minden kapcsolt vállalkozásával együtt az 
előző naptári évben kevesebb mint 500 új 
személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban.

Or. en

Módosítás 81
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 pont
443/2009/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk, a 8. cikk (4) bekezdésének b) 
és c) pontja, a 9. cikk, valamint a 10. cikk 
(1) bekezdésének a) és c) pontja nem 
alkalmazandó az olyan gyártóra, amely 
minden kapcsolt vállalkozásával együtt az 
előző naptári évben kevesebb mint 500 új 
személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban..

(4) A 4. cikk, a 8. cikk (4) bekezdésének b) 
és c) pontja, a 9. cikk, valamint a 10. cikk 
(1) bekezdésének a) és c) pontja nem 
alkalmazandó az olyan gyártóra, amely 
minden kapcsolt vállalkozásával együtt az 
előző naptári évben kevesebb mint 1000 új 
személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban.

Or. fr

Módosítás 82
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„f) »fajlagos szén-dioxid-kibocsátás«: a 
személygépkocsinak a könnyű 
gépjárművekre világszerte alkalmazandó 
új vizsgálati eljárással (WLTP) 
összhangban mért szén-dioxid-
kibocsátása. A 715/2007/EK rendelet 
szerinti típusjóváhagyással nem 
rendelkező személygépkocsik esetében a 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás a 
692/2008/EK rendeletben a 
személygépkocsikra vonatkozóan 
megállapított mérési eljárásnak vagy a 
Bizottság által az ilyen személygépkocsik 
szén-dioxid-kibocsátásának megállapítása 
céljából elfogadott eljárásoknak 
megfelelően mért szén-dioxid-kibocsátás; 
e pont alkalmazásában a 715/2007/EK és 
a 692/2008/EK rendeletben meghatározott 
mérési eljárások 2016. január 1-jén 
hatályba lépő módosításai ugyanezen 
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évtől alkalmazandók.”

Or. en

Indokolás

Széles körben elfogadott, hogy a jelenlegi vizsgálati ciklus nem tükrözi megfelelően a valós 
vezetési körülményeket. Az új WLTP-eljárás véglegesítése már igen előrehaladott, várhatóan 
2014-ben befejeződik. Ez a jelenlegi NEDC-vizsgálat számos problémáját kezelni fogja. Ezért 
az új WLTP-ciklust és -eljárásokat 2016-tól kezdve át kell venni.

Módosítás 83
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 2 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„f) »fajlagos CO2-kibocsátás«: a 
személygépkocsinak a 715/2007/EK 
rendelettel összhangban mért és a 
megfelelőségi nyilatkozatban „CO2-
kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel 
feltüntetett CO2-kibocsátása. A 
715/2007/EK rendelet szerinti 
típusjóváhagyással nem rendelkező 
személygépkocsik esetében fajlagos CO2-
kibocsátás a 692/2008/EK rendeletben a 
személygépkocsikra vonatkozóan 
megállapított mérési eljárásnak, vagy 
pedig a Bizottság által az ilyen 
személygépkocsik CO2-kibocsátásának 
megállapítása céljára elfogadott 
eljárásoknak megfelelően mért CO2-
kibocsátás; e rendelkezés alkalmazására 
2017. január 1-jétől a könnyű 
gépjárművekre világszerte alkalmazandó 
vizsgálati eljárásnak fel kell váltania a 
fent említett mérési eljárásokat.”
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Or. it

Módosítás 84
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 4. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A 95 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés céljából 
valamennyi gyártó által gyártott, az adott 
évben nyilvántartásba vett összes új 
személygépkocsit figyelembe kell venni.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság számára készült háttérelemzés tanúsága szerint a 95 g-os célérték 
elérhető 2020-ban, úgyhogy nincs szükség a fokozatos bevezetésre. 

Módosítás 85
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
5 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
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(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(1a) Az egyes gyártók kibocsátási 
célértékének az extra kibocsátási egységek 
kiszámítása alapján történő növekedése 
nem haladhatja meg a 2 g/km-es szén-
dioxid-kibocsátási értéket.
(1b) A fel nem használt extra kibocsátási 
egységek egy részének vagy egészének 
egyik naptári évről a következő naptári 
évre való átvitele nem engedélyezhető.”

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek az alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek kifejlesztésével 
járó költségek kiegyenlítésére használhatók fel, de a célzott célérték lerontásának megelőzése 
érdekében e felhasználásnak határt kell szabni.

Módosítás 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási egységek
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az olyan új 
személygépkocsik, amelyek kibocsátása e 
rendeletnek megfelelően kisebb a gyártók 
fajlagos kibocsátásokra vonatkozó
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célértékének felénél:
- 2012-ben 3,5 gépkocsinak,
- 2013-ban 3,5 gépkocsinak,
- 2014-ben 2,5 gépkocsinak,
- 2015-ben 2,5 gépkocsinak,
- 2016-ban 2,5 gépkocsinak,
- 2017-ben 2,5 gépkocsinak,
- 2018-ban 2 gépkocsinak,
- 2019-ben 2 gépkocsinak,
- 2020-ban 2 gépkocsinak számítanak.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti többszörös 
számításra csak akkor kerül sor, ha egy 
gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátásai 
az adott naptári évben legfeljebb 15%-kal 
haladják meg a fajlagos kibocsátásokra 
vonatkozó céljaikat.
(1b) 2016 és 2020 között a gyártók az (1) 
bekezdésben szabályozott extra kibocsátási 
egységeket a 8. cikk (3a) bekezdésében 
említett nyilvántartásban tudják 
megtakarítani. Az extra kibocsátási 
egységekben mutatkozó többletet 
automatikusan átvezetik a 
nyilvántartásba.
(1c) 2016. január 1. és 2023. december 31. 
között a gyártók kérelmezhetik a 
Bizottságnál, hogy az (1b) bekezdés 
szerint megtakarított extra kibocsátási 
egységeiket részben vagy egészben 
számítsák be az átlagos fajlagos CO2-
kibocsátások kiszámításakor.”

Or. de

Indokolás

A gyártóknak ösztönzőket kellene kapniuk, hogy szem előtt tartsák az új személygépkocsik 
szén-dioxid-kibocsátásának lehető legnagyobb mértékű csökkentésének célját. A merev 
célkitűzések e tekintetben nem segítenek. A környezetbarát innovációk támogatása céljából 
sokkal inkább olyan járműveket kellene az ösztönző rendszerbe bevonni, amelyek 
túlszárnyalják a gyártók céljait. Mivel a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését gyakran 
lépcsőzetesen valósítják meg (például új motorok bevezetése révén), ezért a gyártóknak 
lehetőséget kellene biztosítani extra kibocsátási egységek megtakarítására.
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Módosítás 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási kreditek
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új 
személygépkocsik
- 2012-ben 3,5 gépkocsinak,
- 2013-ban 3,5 gépkocsinak,
- 2014-ben 2,5 gépkocsinak,
- 2015-ben 2,5 gépkocsinak,
- 2016-ban 2,5 gépkocsinak,
- 2017-ben 2,5 gépkocsinak,
- 2018-ban 2 gépkocsinak,
- 2019-ben 2 gépkocsinak,
- 2020-ban 1 gépkocsinak számítanak.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti többszörös 
számítás igénybevételére csak akkor kerül 
sor, ha egy gyártó átlagos fajlagos CO2-
kibocsátásai (a szorzók hatása révén) 
legfeljebb 2 g-mal haladják meg a 
fajlagos kibocsátásokra vonatkozó 
célértékeiket.
(1b) 2016. január 1. és 2019. december 31. 
között a gyártók felszólíthatják a 
Bizottságot, hogy a (3) bekezdés szerint 
megtakarított extra kibocsátási 
egységeiket vegyék figyelembe az átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátások 
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kiszámításakor.”

Or. de

Indokolás

Az „extra” kibocsátási egységek eszközét 2009-ben határozott időtartammal vezették be a 
rendkívül alacsony kibocsátású járművek bevezetésének meggyorsítása és megkönnyítése 
céljából. Az eszközt meglehet hosszabbítani, de nem gyengítheti a célkitűzés egészét. Ebből az 
okból kifolyólag meg kellene határozni az extra kibocsátási egységek felső határát annak 
érdekében, hogy világosan meghatározható legyen, hogy milyen hatást gyakorol a célkitűzés
egészére. Ez a módosítás elengedhetetlenné teszi az 5a. cikk törlését.

Módosítás 88
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az 5. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„A szorzók alkalmazása nem 
eredményezheti a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célérték 2 g/km-es szint fölé 
emelkedését.”

Or. en

Módosítás 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 3 b pont (új)
443/2009/EK rendelet
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) Az 5. cikk a következő bekezdéssel 
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egészül ki:
„Az 5. cikk szerinti extra kibocsátási 
egységek nem tartalékolhatók 2020 utáni 
felhasználás céljából.”

Or. en

Módosítás 90
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 5. cikk után a rendelet a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. en

Indokolás

Az alacsony kibocsátású gépkocsik fejlesztésének és forgalmazásának ösztönzése érdekében 
az Uniónak nagyra törő szén-dioxid-kibocsátási célértékeket kell meghatároznia a 2020 utáni 
időszakra ahelyett, hogy virtuális járművek elszámolásával aláásná a 2020-ra vonatkozó 
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kibocsátási célértéket. Az elektromos és a hidrogénüzemű gépjárművek tekintetében 
feltételezett nulla kibocsátás – elutasítva az upstream kibocsátást – már most előnyben 
részesíti ezeket a technológiákat.

Módosítás 91
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 5. cikk után a rendelet a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. en

Módosítás 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
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443/2009/EK rendelet
5a. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 5. cikk után a szöveg a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

„5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. de

Módosítás 93
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont 
443/2009/EK rendelet
5a. cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához

A rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművekre vonatkozó, piaci 
alapú bonus-malus rendszer

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 

(1) Elismerve, hogy a rendkívül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású járművekbe 
befektető gyártók kezdetben a magas 
innovációs és fejlesztési költségek miatt 
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időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

hátrányos helyzetbe kerülnek, az egyes 
gyártókra vonatkozóan a 4. cikkben 
említett szén-dioxid-kibocsátási célérték a 
következők szerint módosul:
a) minden egyes teljes százalékpont után, 
amellyel egy gyártó flottájában az új 
értékesítésű, rendkívül alacsony szén-
dioxid-kibocsátású járművek részesedése 
az uniós átlagos piaci részesedés alatt 
marad, e gyártó szén-dioxid-kibocsátási 
célértéke 2 g/km-rel csökken.
b) minden egyes teljes százalékpont után, 
amellyel egy gyártó flottájában az új 
értékesítésű, rendkívül alacsony szén-
dioxid-kibocsátású járművek részesedése 
meghaladja az uniós átlagos piaci 
részesedést, e gyártó szén-dioxid-
kibocsátási célértéke 2 g/km-rel nő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

(2) A tagállamok az előző naptári évre 
vonatkozóan minden év február 28-ig 
nyilvánosan elérhetővé teszik a rendkívül 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
járművek gyártónkénti számát.”

Or. en

Módosítás 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 5. cikk után a szöveg a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

„5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
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(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. de

Módosítás 95
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 5. cikk után a rendelet a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

„5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
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forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. en

Módosítás 96
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 5. cikk után a rendelet a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

„5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. fr

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek veszélyeztethetik a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 
irányuló célkitűzés elérését. Ezért ezt törölni kell a rendeletből.
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Módosítás 97
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 5. cikk után a rendelet a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

„5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek gyengítik a gyártók fajlagos kibocsátási célértékét, mivel a 35 
g/km-nél alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású járművek értékesítéséhez kibocsátási 
egységeket biztosítanak. Már önmagában az is jelentős ösztönzést jelent, hogy jelenleg e 
rendeletben az elektromos járműveket kibocsátásmentes járműnek tekintik, hiszen a 
kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig terjedő időtartam alatt az elektromos 
járművek szén-dioxid-kibocsátása jóval meghaladja a 0 g/km-es értéket. Az extra kibocsátási 
egységek tovább torzítják az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátást és aláássák e rendelet 
környezetvédelmi integritását. Ezért azokat el kell utasítani.
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Módosítás 98
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2015 és 2025 közötti 
időszak során 1,5 személygépkocsinak 
számít.

Az összegyűjtött kibocsátási egységek egy 
része vagy egésze 2016–2025 között 
bármelyik évben felhasználható.

Or. en

Módosítás 99
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) A 2020 és 2023 közötti időszak során
az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi az alábbinak számít:

- 1,3 személygépkocsinak azon gyártó 
esetében, amelynek a 35 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású új 
személygépkocsik értékesítéséből 
származó bevétele az éves összértékesítés 2 



PE506.077v01-00 62/110 AM\928120HU.doc

HU

és 3%-a közé esik.
-1,5 személygépkocsinak azon gyártó 
esetében, amelynek a 35 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású új 
személygépkocsik értékesítéséből 
származó bevétele az éves összértékesítés 3 
és 4%-a közé esik.
-1,7 személygépkocsinak azon gyártó 
esetében, amelynek a 35 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású új 
személygépkocsik értékesítéséből 
származó bevétel meghaladja az éves 
összértékesítés 4%-át.

Or. it

Módosítás 100
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású vagy az I. 
melléklet szerinti képletben meghatározott 
egyedi fajlagos kibocsátási célértékénél 
50%-kal kevesebb, de legfeljebb 70 g/km 
szén-dioxid-kibocsátású új 
személygépkocsi 2016-tól kezdve 2 
személygépkocsinak számít. Az 
összegyűjtött egységek vagy azok bármely 
része a 2016 és 2025 közötti időszak során
bármelyik évben felhasználható.

Or. fr

Módosítás 101
Elena Oana Antonescu
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Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak,
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi 2016-tól kezdve 2
személygépkocsinak számít.

Or. en

Módosítás 102
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású, vagy az I. 
melléklet szerinti képlettel meghatározott 
egyedi fajlagos kibocsátási célértékénél 
50%-kal kevesebb, de legfeljebb 70 g/km 
szén-dioxid-kibocsátású új 
személygépkocsi 2016-tól kezdve 1,5
személygépkocsinak számít.

Or. en

Indokolás

E módosítás célja egy olyan, extra kibocsátási egységekre vonatkozó nagyra törő rendszer 
meghatározása, amely az alacsony kibocsátású járművekbe való befektetésre ösztönözné az 
autóipart.
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Módosítás 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

Or. fr

Indokolás

A polgárok gépjármű-használati költségeinek csökkentése és az e javaslatban megállapított 
környezetvédelmi célkitűzéseknek való megfelelés érdekében az extra kibocsátási egységeknek 
ténylegesen ösztönözniük kell a tiszta gépjárművek különböző típusainak (elektromos, hibrid 
stb.) a fejlesztését. A javasolt 35 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási határérték kizárja a 
napjainkban tisztának tartott és a fogyasztói igényeknek is megfelelő technológiák 
alkalmazását. Következésképpen e határértéket magasabb szinten kell megállapítani.

Módosítás 104
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 

törölve
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forgalomba helyezett új személygépkocsit.

Or. en

Módosítás 105
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új személygépkocsit.

törölve

Or. it

Módosítás 106
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új személygépkocsit.

törölve

Or. fr
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Módosítás 107
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új személygépkocsit.

törölve

Or. en

Módosítás 108
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új személygépkocsit.

törölve

Or. en

Módosítás 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 pont
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443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új személygépkocsit.

törölve

Or. fr

Indokolás

A polgárok gépjármű-használati költségeinek csökkentése és az e javaslatban megállapított 
környezetvédelmi célkitűzéseknek való megfelelés érdekében az extra kibocsátási egységeknek 
ténylegesen ösztönözniük kell a tiszta gépjárművek különböző típusainak (elektromos, hibrid 
stb.) a fejlesztését. A javasolt határérték megszüntetése arra fogja ösztönözni a gyártókat, 
hogy a lehető legnagyobb számban hozzanak forgalomba tiszta gépjárműveket, és ezáltal 
megfeleljenek az üzemanyag árával kapcsolatban megfogalmazott fogyasztói igényeknek.

Módosítás 110
Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a pont (új) 
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az 5a. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A szorzók alkalmazása nem 
eredményezheti a fajlagos kibocsátási 
célérték 2 g/km-es szint fölé emelkedését.”

Or. en

Módosítás 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 b pont (új)
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) Az 5a. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2b) Az 5. cikk szerinti extra kibocsátási 
egységek nem tartalékolhatók a 2020 
utáni felhasználás céljából.”

Or. en

Módosítás 112
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az 5a. cikk (2) bekezdése után a 
szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Bizottságnak e rendelet 
hatálybalépésének évétől kezdődően 
minden év február 28-ig ki kell 
számítania, hogy az extra kibocsátási 
egységek teljes mennyisége alapvetően 
módosítja-e az 1. cikkben meghatározott 
szén-dioxid-kibocsátási célkitűzést. 
Amennyiben ez az érték több mint 2 g/km-
rel elmarad a célértéktől, az e rendelet 5. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott 
szorzót az adott évben 1 
személygépkocsira kell módosítani.”

Or. it
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Módosítás 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
7a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 7. cikk után a rendelet a következő 
cikkel egészül ki:
„7a. cikk
A használatban lévő járművek 
megfelelősége
(1) A használatban lévő járművek 
megfelelőségére vonatkozó 
intézkedéseknek garantálniuk kell az új 
személygépkocsik hasznos élettartama 
alatt, rendes felhasználási körülmények 
között elért tényleges CO2-kibocsátását és 
tényleges üzemanyag-fogyasztását.
(2) Valamennyi új személygépkocsi 
esetében a szén-dioxid-kibocsátás 
tekintetében a használatban lévő 
járművek megfelelőségét egy külső, 
független és tanúsított szervezet által 
készített vizsgálati jelentés állapítja meg.
(3) Amennyiben a rendes felhasználási 
körülmények közbeni vizsgálat során mért 
CO2-kibocsátási érték több mint 4%-kal 
meghaladja e rendelet 8. cikkének (2) 
bekezdése alapján a gyártók által közölt 
fajlagos CO2-kibocsátását, a Bizottságnak 
ezt az értéket kell használnia az adott 
gyártó fajlagos CO2-kibocsátásának 
ismételt kiszámításához.”

Or. it

Módosítás 114
Chris Davies
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
8 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 8. cikk (4) bekezdésének harmadik 
albekezdése a következőképpen módosul:
„A nyilvántartásnak és az értesítésnek 
hozzáférhetőnek kell lennie a 
nyilvánosság számára. Az egyes 
tagállamok által az (1) bekezdés alapján 
nyilvántartott adatoknak szintén 
hozzáférhetőnek kell lenniük a 
nyilvánosság számára, tekintet nélkül 
arra, hogy szerepelnek-e a 
nyilvántartásban.”

Or. en

Indokolás

A nyomon követési és bejelentési folyamat alapvető fontosságú a kibocsátási célértékek 
betartásának megállapításához. A nyilvánosságnak nyomon kell tudnia követni e folyamatot, 
és részt kell tudnia venni annak minden szakaszában.

Módosítás 115
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 b pont (új)
443/2009/EK rendelet
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Amennyiben a gyártásmegfelelőség 
ellenőrzésének eredményeként valamely 
tagállam a 2007/46/EK irányelv 12. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
megállapítja, hogy valamely 
sorozatgyártású gépjármű CO2-
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kibocsátása jelentősen eltér a jóváhagyott 
típustól, az eltérést az e rendelet II. 
mellékletében meghatározott részletes 
adatokkal együtt jelenteni kell a 
Bizottságnak és a 10. cikknek megfelelően 
közzé kell tenni. Azon gépjárműtípus –
amelynek esetében az eltérést 
megállapították – fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értékét az eltérés 
figyelembevételével ki kell igazítani a 
következő naptári év átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátási számításai 
szempontjából. A Bizottság az e bekezdés 
betartását biztosító megfelelő 
rendelkezésekkel módosítja a nyomon 
követésről szóló 1014/2010/EU 
rendeletét1.”
_________
1 HL L 293., 2010.11.11., 15. o.

Or. en

Indokolás

Széles körben elfogadott, hogy a jelenlegi vizsgálati ciklus nem tükrözi megfelelően a valós 
vezetési körülményeket. A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás ezért pontatlan és félrevezető. 
Intézkedni kell annak biztosítása érdekében, hogy az értékelések jobban tükrözzék a tényleges 
kibocsátást. Ezekre az intézkedésekre a könnyű gépjárművekre világszerte alkalmazandó új 
vizsgálati eljárás elfogadását követően is szükség lesz.

Módosítás 116
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Amennyiben a gyártásmegfelelőség 
ellenőrzésének eredményeként valamely 
tagállam a 2007/46/EK irányelv 12. 
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cikkének (3) bekezdésével összhangban 
megállapítja, hogy valamely 
sorozatgyártású gépjármű CO2-
kibocsátása jelentősen eltér a jóváhagyott 
típustól, az eltérést az e rendelet II. 
mellékletében meghatározott részletes 
adatokkal együtt jelenteni kell a 
Bizottságnak.
Azon gépjárműtípus – amelynek esetében 
az eltérést megállapították – fajlagos szén-
dioxid-kibocsátási értékét ennek 
megfelelően ki kell igazítani a következő 
naptári év átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási számításaiban.”

Or. en

Módosítás 117
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 b pont (új)
443/2009/EK rendelet
8 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4b) A Bizottság a rendelkezésre álló 
legjobb információforrások alapján 
ellenőrzi a gépjárműtípus és gyártó 
szerinti tényleges, bejelentett szén-dioxid-
kibocsátási értékeket, és éves ellenőrzési 
jelentésében közzéteszi ezek típus-
jóváhagyási értékekkel való 
összehasonlítását.”

Or. en

Módosítás 118
Chris Davies
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Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 4 c pont (új)
443/2009/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A 8. cikk (5) bekezdésének második 
albekezdése a következőképpen módosul:
A Bizottság megvizsgálja a gyártóktól 
kapott összes értesítést és október 31-ig 
megerősíti vagy módosítja a (4) bekezdés 
szerinti előzetes számításokat. A gyártóktól 
kapott értesítéseknek, az e bekezdés 
szerinti bizottsági megerősítéseknek vagy 
módosításoknak, valamint a (6) bekezdés 
értelmében a Bizottság által küldött 
értesítéseknek hozzáférhetőnek kell 
lenniük a nyilvánosság számára.”

Or. en

Indokolás

A nyomon követési és bejelentési folyamat alapvető fontosságú a kibocsátási célértékek 
betartásának megállapításához. A nyilvánosságnak nyomon kell tudnia követni e folyamatot, 
és részt kell tudnia venni annak minden szakaszában.

Módosítás 119
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 5 pont
443/2009/EK rendelet
8 cikk – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A Bizottság végrehajtási aktusok révén
részletes szabályokat fogad el az e cikkben 
meghatározott adatok ellenőrzésére és 
bejelentésére vonatkozó eljárásokat, 
valamint a II. melléklet alkalmazását 
illetően. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 
14. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 

(9) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikkben meghatározott 
adatok ellenőrzésére és bejelentésére 
vonatkozó eljárásokkal, valamint a II. 
melléklet alkalmazásával kapcsolatban.
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elfogadni.

Or. en

Módosítás 120
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 5 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 9. cikk (2) bekezdése b) pontjának 
helyébe a következő szöveg lép:
„2009-től kezdve:
(többletkibocsátás × 130 EUR/g CO2/km) 
× új személygépkocsik száma.”

Or. en

Módosítás 121
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 6 pont
443/2009/EK rendelet
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság végrehajtási aktusok révén
részletes szabályokat fogad el az e cikk (1) 
bekezdése szerinti többletkibocsátási díj 
beszedésére vonatkozóan. Ezeket a 
végrehajtási aktusokat a 14. cikk 
(2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárás szerint kell 
elfogadni.

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az e cikk (1) bekezdése szerinti 
többletkibocsátási díj beszedésére 
vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

Or. en
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Módosítás 122
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 7 pont – a a pont (új)
443/2009/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (4) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„Az I. melléklet szerint kiszámított 
valamely fajlagos kibocsátási célérték 
alóli mentesítés iránti kérelmet olyan 
gyártó nyújthat be, amely minden 
kapcsolt vállalkozásával együtt naptári 
évente 10 000 és 100 000 közötti 
mennyiségű új személygépkocsi 
nyilvántartásba vételét eredményezte az 
Unióban.”

Or. en

Indokolás

A gépjármű-állomány teljes szén-dioxid-kibocsátása fokozatos csökkentésének biztosítása 
érdekében 2020-tól kezdve a szakosodott gyártókra vonatkozó külön mentesség küszöbértékét 
2030-ig 100 000-re kell csökkenteni.

Módosítás 123
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 7 pont – c a pont (új)
443/2009/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A (4) bekezdés második albekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„ca) amennyiben a kérelem az I. melléklet 
1. d) pontjával kapcsolatos olyan célérték, 
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amely 65%-os csökkentést jelent a 2007-es 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátáshoz 
képest, vagy ha több kapcsolt 
vállalkozásra vonatkozóan nyújtanak be 
egyetlen kérelmet, akkor olyan célérték, 
amely 65%-os csökkentést jelent e 
vállalkozások 2007-es átlagos fajlagos 
CO2-kibocsátásának átlagához képest.”

Or. en

Módosítás 124
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 8 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„Valamely beszállító vagy gyártó 
kérésére figyelembe kell venni az 
innovatív technológiák alkalmazása 
révén elért CO2-megtakarításokat.
A technológiák figyelembevételének ki 
kell terjednie legalább a 725/2011/EU 
rendelet 7. cikke szerinti műszaki 
szolgálat által készített ellenőrzési 
jelentésre.
Az e technológiák valamely gyártó 
fajlagos kibocsátási célértékének 
csökkentéséhez való teljes 
hozzájárulásának járművenkénti 
mértéke 4 g CO2/km értékig terjedhet.”

Or. en

Indokolás

Bár az ökoinnováció előmozdítja és ösztönzi az autóipari innovációt, hamisan írja le a valós 
körülményeknek megfelelő vezetést; megzavarja a fogyasztókat, és nem biztosít kellő 
átláthatóságot a gyártók szén-dioxid-kibocsátási szintje tekintetében.
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Módosítás 125
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 8 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„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 3 g 
CO2/km-rel való csökkentéséhez 
járulhatnak hozzá.”

Or. fr

Módosítás 126
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 8 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása révén elért 
CO2-csökkentéseket.
E technológiákat csak abban az esetben 
kell figyelembe venni, ha az értékelés 
során alkalmazott módszertan 
ellenőrizhető, megismételhető és 
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összehasonlítható eredményekkel szolgál.
E technológiák az egyes gyártók átlagos 
fajlagos kibocsátási célértékének 
legfeljebb 7 g CO2/km-rel való 
csökkentéséhez járulhatnak hozzá.
E hozzájárulást valamennyi gyártó 
esetében ezen innovatív technológiákkal 
felszerelt gépkocsiknak a gépjárműflotta 
egészéhez viszonyított százalékos aránya 
alapján kell megállapítani.”

Or. it

Módosítás 127
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 9 pont
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés – 1 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
részletes rendelkezéseket fogad el az (1) 
bekezdésben említett innovatív 
technológiák jóváhagyására szolgáló 
eljárásról. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az e rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni.”

„A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
részletes rendelkezéseket fogad el az (1) 
bekezdésben említett innovatív 
technológiák jóváhagyására szolgáló 
eljárásról. Ezeket a végrehajtási aktusokat 
az e rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. A 
»zöld munkahelyek« Európai Unión 
belüli megteremtését pozitív tényezőként 
kell figyelembe venni az innovatív 
technológiák vagy innovatív technológiai 
csomagok jóváhagyásánál.”

Or. pt

Módosítás 128
Sabine Wils
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Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (2) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„(2) 2014. október 31-ig, majd azt 
követően háromévente az I. mellékletet 
módosító intézkedéseket kell elfogadni 
annak biztosítására, hogy az említett F0 
értéket az előző három naptári évben 
készült új személygépkocsik átlagos 
alapterületéhez igazítsa.”

Or. en

Indokolás

A személygépkocsi tömege rendeltetésének (hasznosságának) nem megfelelő mutatója, ezért 
nem használható fel a fajlagos kibocsátási célérték meghatározására. Az alapterület (nyomtáv 
x tengelytáv) ugyanakkor a rendeltetést jobban mutató paraméter: semlegesebb, stabilabb és 
jobban tükrözi a személygépkocsi hasznosságát. A személygépkocsik vásárlói választhatnak a 
jármű mérete alapján, de a tömege alapján nem. Az alapterületen alapuló szabályozás 
korlátlan elismerést biztosítana a gyártók számára a járműveik tömegének csökkentésére 
irányuló erőfeszítéseikért.

Módosítás 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (2) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„(2) 2014. október 31-ig, majd azt 
követően háromévente az I. mellékletet 
módosító intézkedéseket kell elfogadni
annak biztosítására, hogy az említett M0
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és F0 értéket az előző három naptári 
évben készült új személygépkocsik 
átlagos tömegéhez, illetve alapterületéhez 
igazítsa.”

Or. de

Indokolás

Az alapterület használata szembeszállna azzal a tendenciával, hogy az autók egyre 
nehezebbek lesznek, és elősegítené a könnyűszerkezetes építési módot, amelyre vonatkozóan 
jelenleg nem létezik ösztönző.

Módosítás 130
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (2) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„(2) 2014. október 31-ig, majd azt 
követően háromévente az I. mellékletet 
módosító intézkedéseket kell elfogadni 
annak biztosítására, hogy az említett F0
értéket az előző három naptári évben 
készült új személygépkocsik átlagos 
alapterületéhez igazítsa.”

Or. en

Módosítás 131
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (2) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„(2) 2014. október 31-ig, majd azt 
követően háromévente az I. mellékletet 
módosító intézkedéseket kell elfogadni 
annak biztosítására, hogy az említett F0
értéket az előző három naptári évben 
készült új személygépkocsik átlagos 
alapterületéhez igazítsa.”

Or. fr

Módosítás 132
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – a a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a (3) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„(3) 2012-től kezdve a Bizottság 
hatásvizsgálatot végez, hogy a 
715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) 
bekezdése értelmében 2014-ig 
felülvizsgálja az említett rendeletben a 
CO2-kibocsátások mérésére 
vonatkozóan meghatározott eljárásokat. 
A Bizottság többek között megfelelő 
javaslatokat tesz az eljárások 
kiigazítására vonatkozóan annak 
érdekében, hogy megfelelően tükrözzék 
a gépkocsik tényleges CO2-kibocsátási 
jellemzőit. A felülvizsgált eljárásokat 
legkésőbb 2017-ig be kell vezetni. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy 
ezeket az eljárásokat a későbbiekben 
rendszeresen felülvizsgálják.”
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Or. fr

Módosítás 133
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – a a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 1a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (3) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Annak biztosítása céljából, hogy a 
tényleges kibocsátási értékek megfelelően 
tükröződjenek és a mért szén-dioxid-
kibocsátási értékek egyértelműen 
összehasonlíthatóak legyenek, a Bizottság 
a 715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban gondoskodik 
arról, hogy a vizsgálati eljárásnak a szén-
dioxid-kibocsátás mért értékeire jelentős 
hatást kifejtő elemeit pontosan 
meghatározzák annak megelőzése 
érdekében, hogy a gyártók 
kihasználhassák a vizsgálati ciklus 
rugalmasságait.
Ha az átfogó vizsgálati eljáráson belül a 
mért szén-dioxid-kibocsátási értékeket 
befolyásoló bármelyik tényező esetében 
megengedett az eltérés, a Bizottság 
biztosítja, hogy a vizsgálati eljárások 
során valamennyi szóban forgó változó 
tekintetében korrekciós számítás álljon 
rendelkezésre, amelyet a mért értékek 
korrigálására, azaz a tényezőkben 
mutatkozó eltérés kiegyenlítésére, 
ennélfogva a mért kibocsátás 
normalizálására használnak.”

Or. en
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Módosítás 134
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – a b pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 1 b albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A (3) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
sorozatgyártású gépjárművek szén-dioxid-
kibocsátása megfelel-e a jóváhagyott típus 
értékeinek, biztosítani kell, hogy az 
aerodinamikai és gördülési ellenállásra 
vonatkozó értékeket arról a gépjárműről 
szerezzék be, amelyre vonatkozóan a 
gyártás megfelelőségét vizsgálták.”

Or. en

Indokolás

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran nem lehet reprodukálni az eredeti 
kigurulási vizsgálati értékeket a sorozatgyártott gépjárművekkel. Ezért alapvető fontosságú, 
hogy a gépjárművön – amely tekintetében a gyártás megfelelőségét vizsgálták – kigurulási 
vizsgálatot végezzenek az aerodinamikai és gördülési ellenállás megállapítása érdekében, és 
így biztosítsák az értékeket a görgős próbapadon végzendő vizsgálathoz, amely a 
gyártásmegfelelőségi vizsgálat részét képezi.

Módosítás 135
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – b pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (3) bekezdés második albekezdését el 
kell hagyni.

törölve

Or. en
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Indokolás

A hatályos rendelettel összhangban helyénvaló fenntartani a Bizottságnak a szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló eljárások felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettségét annak 
érdekében, hogy ezen eljárások megfelelően tükrözzék a személygépkocsik tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit, és a vizsgálati ciklusban alkalmazzák a 12. cikkben foglaltak 
szerint jóváhagyott innovatív technológiákat. A következetesség érdekében az alkalmazás
napjától kezdve az innovatív technológiákat már nem kell jóváhagyatni.

Módosítás 136
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – b pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A (3) bekezdés második albekezdését el 
kell hagyni.

törölve

Or. fr

Módosítás 137
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – b a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (3) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki: 
„Annak biztosítása céljából, hogy a 
tényleges kibocsátási értékek megfelelően 
tükröződjenek és a mért szén-dioxid-
kibocsátási értékek egyértelműen 
összehasonlíthatók legyenek, a Bizottság a 
715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban gondoskodik 
arról, hogy pontosan meghatározzák a 



AM\928120HU.doc 85/110 PE506.077v01-00

HU

vizsgálati eljárásnak a szén-dioxid-
kibocsátás mért értékeire jelentős hatást 
kifejtő elemeit. Annak ellenőrzése 
érdekében, hogy a sorozatgyártású 
gépjárművek szén-dioxid-kibocsátása 
megfelel-e a jóváhagyott típus értékeinek, 
a görgős próbapad beszabályozásával 
kapcsolatos szabadfutásos vizsgálatok 
során kapott ellenállásra vonatkozó 
értékeket arról a gépjárműről kell 
beszerezni, amelyre vonatkozóan a gyártás 
megfelelőségét vizsgálják.”

Or. en

Indokolás

Széles körben elfogadott, hogy a jelenlegi vizsgálati ciklus nem tükrözi megfelelően a valós 
vezetési körülményeket. A fogyasztóknak nyújtott tájékoztatás ezért pontatlan és félrevezető. 
Intézkedni kell annak érdekében, hogy az értékelések jobban tükrözzék a valós 
körülményeknek megfelelő kibocsátást. Ezekre az intézkedésekre a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó új vizsgálati eljárás elfogadását követően is szükség lesz.

Módosítás 138
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – b a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A cikk a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A Bizottság mérlegeli, hogy milyen 
előnyökkel jár annak biztosítása, hogy a 
típusjóváhagyás során mért szén-dioxid-
kibocsátási értékek magukban foglalják a 
gépjármű fő energiafogyasztó 
berendezéseinek használatából eredő 
kibocsátásokat, és – adott esetben –
javaslatokat tesz ennek a 2020 utáni 
időszakban való alkalmazására.”
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Or. en

Indokolás

Az energiafelhasználó berendezéseket, köztük a légkondicionálót és a lámpákat, jelenleg nem 
kapcsolják be a vizsgálati eljárások során, ami hozzájárul a típus-jóváhagyási kibocsátási 
értékek és a tényleges kibocsátás közötti eltéréshez, és így félrevezeti a fogyasztókat.

Módosítás 139
Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság – figyelembe véve a 
valamennyi gyártóra alkalmazott egységes 
célérték bevezetésének lehetőségét – 2014. 
december 31-ig felülvizsgálja az e rendelet 
szerinti fajlagos kibocsátási célértékeket, 
módozatokat és egyéb vonatkozásokat 
annak érdekében, hogy a 2020 utáni 
időszakra megállapítsa az új 
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

Or. it

Módosítás 140
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
részletes tanulmányt készít a 2025-re 
vonatkozó 60 g/km-es szén-dioxid-
kibocsátási célértékről – beleértve az e 
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hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

rendelet szerinti fajlagos kibocsátási 
célértékeket, módozatokat és egyéb 
vonatkozásokat – annak érdekében, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy a célérték 
megfelelő, vagy – figyelemmel az alacsony 
kibocsátású technológiák használatára és 
bevezetésére, illetve az éghajlat-politikai 
célkitűzések változására – alacsonyabb 
célérték indokolt. A Bizottság a 
tanulmány keretében beszámol a 
személygépkocsik upstream 
kibocsátásáról, és adott esetben 
javaslatokat tehet arra, hogy az ilyen 
kibocsátást hogyan kellene figyelembe 
venni e rendeletben.

Or. en

Módosítás 141
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében,
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket, amely magában 
foglalja a 2025-re vonatkozó 60 g/km-es 
CO2-kibocsátási célértéket is.

Or. fr

Módosítás 142
Gilles Pargneaux
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Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat, valamint 
jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az alábbiak 
vonatkozásában:
- a 2020 utáni időszakra vonatkozó, új 
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékek,

- egy egységes, valamennyi 
gépjárműgyártóra vonatkozó célérték 
mérlegelése, amely lehetővé teszi a 
gépjárművek rendeltetését kifejező 
paraméterek figyelmen kívül hagyását,
- adott esetben a gépjárművek 
rendeltetése, alapterülete és az európai 
gépjárműparkkal kapcsolatban 
rendelkezésre álló legfrissebb adatok 
alapján módosított célérték mérlegelése, 
- a 2020 utáni időszakra vonatkozó, 
folyamatos, többéves, fokozatos szén-
dioxid-kibocsátás-csökkentési célérték 
mérlegelése, amely adott esetben egy 
„tartalékolási rendszert” is magában 
foglal,
- a jelenlegi európai közlekedési 
sajátosságokat jobban ábrázoló új 
vizsgálati ciklusnak a 715/2007/EK 
rendelettel, a 443/2009/EK rendelettel, 
valamint az új személygépkocsik 
forgalmazása alkalmával a tüzelőanyag-
fogyasztással és CO2-kibocsátással 
kapcsolatos vásárlói információk 
rendelkezésre állásáról szóló 1999/94/EK 
irányelv együttes felülvizsgálatával 
összhangban lévő bevezetésére vonatkozó 
átfogó rendelkezések.
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Or. fr

Indokolás

A méltányosság és a hatékonyság érdekében a 2020 utáni időszakra valamennyi 
gépjárműgyártó számára egységes CO2-kibocsátási célértéket kell meghatározni. A 
Bizottságnak 2014 végéig átfogó jogalkotási javaslatot kell benyújtania, amely magában 
foglalja a vizsgálati ciklus felülvizsgálatát, valamint kiterjed mind a CO2-kibocsátásra és az 
EURO kibocsátási normákra, mind pedig az új személygépkocsik forgalmazása alkalmával a 
tüzelőanyag-fogyasztással és CO2-kibocsátással kapcsolatos vásárlói információk 
rendelkezésre állásáról szóló irányelvre.

Módosítás 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2015. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket. A 2020 utáni 
időszakra vonatkozó kibocsátási 
célértékeket a CO2-kibocsátás mérésére 
alkalmazandó, a (3) bekezdésben említett 
új eljárásokra figyelemmel kell 
megállapítani. Ezeket az új eljárásokat 
2014. december 31-ig meg kell határozni 
és végre kell hajtani.

Or. en

Módosítás 144
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
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443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2018. január 1-jéig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy meghatározza:

– a hosszú távú 70 g/km-es szén-dioxid-
kibocsátási célérték 2025-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, 
és
– az adott célérték megvalósításának 
szempontjait, köztük a többletkibocsátási 
díjat.
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.

Or. en

Módosítás 145
Elena Oana Antonescu

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 

(5) A Bizottság legkorábban 2017-ig – de 
csak az új vizsgálati ciklus és vizsgálati 
eljárások maradéktalan meghatározását, 
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egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

végrehajtását, valamint az első 
eredmények értékelését követően –
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

Or. en

Módosítás 146
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2015. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

Or. en

Indokolás

A 2020 utáni időszakra vonatkozó új célértékeket lehetőleg 2017 végéig el kell fogadni annak 
biztosítása érdekében, hogy az autóiparnak elegendő ideje legyen az újonnan megállapított 
célértékek eléréséhez. A Bizottságnak ezért a célértékek 2015 végéig történő felülvizsgálatát 
kell javasolnia.

Módosítás 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
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443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2017. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket. Amennyiben egy 
új szabályozási vizsgálati eljárás 
bevezetése változásokat eredményez, 
akkor ezeket megfelelően figyelembe 
veszik a 13. cikk (7) bekezdése szerinti 
intézkedésekben. 

Or. de

Indokolás

Egy hosszú távú cél meghatározása előtt először meg kellene vizsgálni a piaci fejleményeket. 
Elhamarkodottnak tűnik 2014-ben olyan új határérték meghatározni, amely csak 2020 után 
lép hatályba, mivel még nem lehet megítélni, hogy milyen technológiák válnak majd a piacon 
elfogadottá. A szabályozási vizsgálati eljárásban bekövetkező változások hatással vannak a 
kibocsátási célértékekre. A célértékeket tehát új eljárás alkalmazása esetén módosítani kell.

Módosítás 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2017. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2030-tól kezdődő időszakra 
megállapítsa az új személygépkocsikra 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.
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Or. en

Indokolás

Ahhoz, hogy az autóipar és az autóalkatrész-gyártás hosszú távú beruházásokat és 
innovációkat hajthasson végre, figyelembe kell venni a termékciklusokat, amelyek a 
személygépkocsik esetében 5-7 évesek, tehergépjárművek esetében pedig 10 évnél is 
hosszabbak (ACEA). Ezért a 2030-ra vonatkozó célértéket 2017-ben indokolt elfogadni.

Módosítás 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket, többek között a 
2025-re vonatkozó 70 g/km-es szén-
dioxid-kibocsátási célértéket.
A Bizottság egy ilyen felülvizsgálat és az 
ahhoz kapcsolódó hatásvizsgálat alapján 
javaslatot tesz e rendelet verseny 
szempontjából semleges, fenntartható és 
társadalmilag méltányos módosítására. Az 
e rendelet módosítására irányuló 
valamennyi javaslatnak összhangban kell 
állnia az Unió hosszú távú, 2050-re 
vonatkozó éghajlat-változási céljai 
elérésének költséghatékony módjával, 
valamint a személygépkocsik és a 
könnyűgépjárművek tekintetében 
egyformán nagyra törőnek kell lennie.

Or. en
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Módosítás 150
Sophie Auconie

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2017. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

Or. fr

Indokolás

E rendelkezések felülvizsgálata előtt a Bizottságnak meg kell várnia az új vizsgálati eljárások 
meghatározását és a folyamatban lévő technikai fejlesztések behatóbb értékelését. Ezt 
követően a Bizottság alaposabban meg tudja ítélni a helyzetet és a jövőbeni CO2-kibocsátás-
csökkentési lehetőségeket.

Módosítás 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket. E felülvizsgálat 
célja, hogy az új személygépkocsik átlagos 
kibocsátására nézve új – a 65 g/km és a 75 
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g/km közötti tartományban található –
célértéket határozzanak meg a 2025. évtől 
kezdve. E felülvizsgálat alapján – amely a 
gépjárműiparra és a kapcsolódó 
iparágakra kifejtett lehetséges hatások 
vizsgálatát is tartalmazza – a Bizottság
adott esetben javaslatot tesz a rendelet 
költséghatékony és a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb 
módosítására, valamint biztosítja az 
éghajlatváltozás elleni küzdelem hosszú 
távú uniós célkitűzéseinek megvalósítását.

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy már korai időpontban meghatározzák a célokat annak érdekében, hogy az ipar 
számára tervezhetőséget biztosítsanak. Ugyanakkor nehéz már ma pontosan tudni, hogy mely 
célérték helyénvaló. Ebből az okból kifolyólag egy olyan tartományt célszerű meghatározni, 
amelyen belül a célt egy későbbi időpontban rögzíteni fogják. Számos tanulmány és szakértői
eszmecsere alapján a 65 g/km és 75 g/km közötti célokat lehet reálisnak tekinteni. 

Módosítás 152
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – c a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A (6) bekezdés után a cikk a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Bizottság 2016-ig jelentést tesz 
közzé, amely az alternatív üzemanyagok 
fejlesztését és az alternatív 
üzemanyagokhoz kapcsolódó upstream
kibocsátásokat vizsgálja. A Bizottság a 
jelentésben javaslatokat terjeszt elő arra 
vonatkozóan, hogy az úgynevezett nulla 
kibocsátású járművek használata során 
keletkező kibocsátást ebben a rendeletben 
figyelembe lehet-e venni, és ha igen, 



PE506.077v01-00 96/110 AM\928120HU.doc

HU

akkor miként.”

Or. de

Indokolás

A 443/2009/EK rendelet csak a járművek kipufogógázait érinti, de az úgynevezett nulla 
kibocsátású járművek számára az áram vagy hidrogén előállításához kapcsolódó kibocsátást 
nem, holott a nulla kibocsátású járművek tényleges kibocsátása jelentősen nagyobb lehet. A 
rendeletnek figyelembe kellene vennie valamennyi upstream kibocsátást is annak biztosítása
érdekében, hogy a gyártók a legkisebb teljes kibocsátással járó hajtóműveket válasszák, 
ahogy ez az Egyesült Államokban is szokásos.

Módosítás 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 10 pont – d pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben foglalt képleteket
hozzáigazítsa a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben előírt vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változásokhoz, biztosítva azt, 
hogy a régi és az új vizsgálati eljárás 
hasonlóan szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben.

(7) A Bizottság a 14. cikk szerinti 
bizottsági eljárás keretében javaslatokat 
terjeszt elő a Parlamentnek és a 
Tanácsnak annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben foglalt képleteket 
hozzáigazítsa a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben előírt vizsgálati eljárásban 
bekövetkező esetleges változásokhoz. A 
Bizottság eközben a lehetőség szerint 
biztosítja, hogy a régi és az új vizsgálati 
eljárás hasonlóan szigorú 
kibocsátáscsökkentési követelményeket 
támasszon a gyártókkal és a különböző 
rendeltetésű járművekkel szemben. A 
fajlagos CO2-kibocsátási célérték
tekintetében az új vizsgálati eljárás miatt 
fellépő eltéréseket egy olyan valós 
kiigazítási programmal kell kiegyenlíteni, 
amely minden járműosztályt, technológiát 
és gyártót magában foglal. A Bizottság 
egyúttal lehetővé teszi a gyártók számára, 
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hogy 2020-ig egyes modellekre, 
változatokra és verziókra vonatkozóan 
összehasonlító mérések alapján egyedi 
átváltási tényezőkre tegyenek javaslatot, 
amelyeket az ellenőrzés keretében a 
Bizottság által javasolt kiigazítások helyett 
szabad alkalmazni. A Bizottság ebből a 
célból megfelelő javaslatokat terjeszt elő a 
3. és a 8. cikk módosítására.

Or. de

Indokolás

Az átláthatóság és a demokratikus legitimálás érdekében a vizsgálati eljárás módosításait a 
bizottsági eljárás keretében kellene bevezetni. A célértékektől való – új vizsgálati eljárás 
miatti – eltéréseket egy kiigazítási programnak kell kiegyenlítenie. A gyártók számára 
biztosított opció lehetővé teszi számukra, hogy korrigálják a bizottsági eljárástól való, a 
célérték felügyelete szempontjából lényeges eltéréseket.

Módosítás 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 12 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az I. melléklet 1. b) pontjának
helyébe a következő szöveg lép:
„b) 2016-tól kezdve a következő képletek 
egyikét kell alkalmazni:
i. fajlagos CO2-kibocsátás = 130 + a × (M 
– M0),
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott a érték = 0,0457,
ii. fajlagos CO2-kibocsátás = 130 + b × (F 
– F0)
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ahol:
F = a jármű négyzetméterben (m2) 
megadott alapterülete
F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott b érték = 17,6”

Or. de

Indokolás

A gyártók tervezésüket 2015-ig a jelenlegi tömeg paraméterre alapozták. Ebből az okból 
kifolyólag kettős rendszer javasolt, amely tekintetében 2016-tól alternatív módon a tömeg
mellett az alapterületet is fel lehet használni paraméterként – úgyszólván az „alapterület” 
paraméter bevezetéseként. A b érték (17,6) a bizottsági hatásvizsgálatból ered, és 60%-os 
meredekségnek felel meg (a terhek egyenletes elosztása a gyártókra). 

Módosítás 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2020-tól kezdve: „c) 2020-tól kezdve a következő képletek 
egyikét kell alkalmazni:

i. fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + b × (F –
F0)
ahol:
F = a jármű négyzetméterben (m2) 
megadott alapterülete
F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott b érték = 17,6

fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (M –
M0)

ii. fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (M –
M0),

ahol: ahol:

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
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megfelelően elfogadott érték, megfelelően elfogadott érték,
a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de

Indokolás

A gyártók tervezésüket 2015-ig a jelenlegi tömeg paraméterre alapozták. Ebből az okból 
kifolyólag kettős rendszer javasolt, amely esetében 2016-tól alternatív módon a tömeg mellett
az alapterületet is fel lehet használni paraméterként – úgyszólván az „alapterület” paraméter 
bevezetéseként. A b érték (17,6) a bizottsági hatásvizsgálatból ered, és 60%-os 
meredekségnek felel meg (a terhek egyenletes elosztása a gyártókra). 

Módosítás 156
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (M –
M0)

fajlagos CO2-kibocsátás = 80 + a × (F –
F0)

Or. en

Módosítás 157
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (M –
M0)

fajlagos CO2-kibocsátás = 70 + a × (M –
M0)

Or. en
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Indokolás

2012 júniusában a német szövetségi képviselőház felszólította a szövetségi kormányt, hogy 
támogassa a 2020-ra vonatkozó nagyra törő 70 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célértékkel 
kapcsolatos európai álláspontot, ami még nagyra törőbb európai éghajlat-politikai célokat is 
támogatna, amelyekre sürgős szükség van.

Módosítás 158
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (M –
M0)

fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (F –
F0)

Or. en

Indokolás

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Módosítás 159
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont– c pont – képlet
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (M –
M0)

fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (F –
F0)

Or. fr

Módosítás 160
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „M” érték meghatározása

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

F = a jármű négyzetméterben (m2)
megadott alapterülete
(E módosítás a szöveg egészére 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

A személygépkocsi tömege rendeltetésének (hasznosságának) nem megfelelő mutatója, ezért 
nem használható fel a fajlagos kibocsátási célérték meghatározására. Az alapterület (nyomtáv 
x tengelytáv) semlegesebb, stabilabb és jobban tükrözi a személygépkocsi hasznosságát. Az 
alapterületen alapuló szabályozás korlátlan elismerést biztosítana a gyártók számára a 
járműveik tömegének csökkentésére irányuló erőfeszítéseikért, és összességében csökkentené 
a 2020-as célértékeik elérése érdekében tett erőfeszítéseik költségét.

Módosítás 161
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „M” érték meghatározása
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

F = a jármű négyzetméterben (m²)
megadott alapterülete

Or. en

Indokolás

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Módosítás 162
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „M” értékének meghatározása

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

F = a jármű négyzetméterben (m2)
megadott alapterülete

Or. fr

Módosítás 163
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „M0” érték meghatározása
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,

F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,

Or. en

Módosítás 164
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „M0” érték meghatározása

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,

F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,

Or. en

Indokolás

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Módosítás 165
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – „az M0” értékének meghatározása
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték

F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték

Or. fr

Módosítás 166
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „a” értékének meghatározása a képletben

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Indokolás

A 2009. évi gépkocsiállomány alapján 60%-nak megfelelő meredekség.

Módosítás 167
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „a” értékének meghatározása a képletben

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Indokolás

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
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wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Módosítás 168
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „a” értékének meghatározása a képletben

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Indokolás

A rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek előállítására irányuló technológiák 
fokozott piacra jutásával a rendeltetést kifejező paraméter és a küszöbértékgörbe 
meredeksége feleslegessé válik, mivel a gyártók nulla kibocsátást is el tudnak érni.

Módosítás 169
Gilles Pargneaux

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „a” értéke a képletben

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0,0333. a = 0,0296

Or. fr
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Indokolás

A gépjárműparkra vonatkozó 2006. évi adatok helyett helyesebbnek tűnik a 2009. évi adatok 
használata a gépjárműgyártókra vonatkozó küszöbértékgörbe meredekségét mutató „a” 
együttható meghatározása esetében.

Módosítás 170
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – az „a” értéke a képletben

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Indokolás

Az „a = 17,6” érték a Bizottság hatásvizsgálatán alapul és egy 60%-os meredekségnek felel 
meg. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek „Az új személygépkocsik CO2-
kibocsátásának nyomon követése az EU-ban: a 2011. évre vonatkozó adatok” című jelentése 
szerint az ugyanebben az évben nyilvántartásba vett új személygépkocsik átlagos alapterülete 
3,97 m2 volt, ami alapján az F0 kiindulási értéke 3,97.

Módosítás 171
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 50 + a × (M –
M0)



AM\928120HU.doc 107/110 PE506.077v01-00

HU

ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 50%-os meredekség.”

Or. en

Indokolás

2012 júniusában a német szövetségi képviselőház felszólította a szövetségi kormányt, hogy 
támogassa a 2025-re vonatkozó nagyra törő 50 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célértékkel 
kapcsolatos európai álláspontot, ami még nagyra törőbb európai éghajlat-politikai célokat is 
támogatna, amelyekre sürgős szükség van.

Módosítás 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 65 + a × (M –
M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 60%-os meredekségnek felel meg.”

Or. en
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Módosítás 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 70 + a × (M –
M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = (* 60%-os meredekségnek felel meg).”

Or. en

Módosítás 174
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 60 + a × (F –
F0)
ahol:
F = a jármű négyzetméterben (m2)
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megadott alapterülete
F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 60%-nak megfelelő meredekség.”

Or. en

Módosítás 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az I. melléklet a következő ponttal 
egészül ki:
„2a. A gyártó teljes gépjárműflottájára 
ugyanazt a rendeltetési paramétert (tömeg 
vagy alapterület) alkalmazza. 
Amennyiben a gyártó az alapterületet 
választja rendeltetési paraméterként a 
fajlagos kibocsátási célértékeknek való 
megfelelés megállapításakor, a következő 
években nem használhatja ismét a 
tömeget.”

Or. de

Indokolás

Rendkívül gyengítené az általános célkitűzést, ha a gépjárműipar flottájának minden 
járműtípusára vonatkozóan egyedi döntést hozhatna a rendeltetési paraméterről. Minden 
gépjárműre egyszerűen azt a rendeltetési paramétert választanák, amely a legkisebb 
erőfeszítést teszi szükségessé; azonban általános stratégiaként nem támogatnák a tömeg 
csökkentését.

Módosítás 176
Chris Davies
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Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
II melléklet – A rész – 1 pont – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A II. melléklet A. részének 1. pontja 
a következő ponttal egészül ki:
„fa) legnagyobb hasznos teljesítmény 
(kW);”

Or. en

Indokolás

A legnagyobb hasznos teljesítmény (kW) a jármű szén-dioxid-kibocsátását befolyásoló fontos 
paraméter, ezért nyilván kell tartani.

Módosítás 177
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat 
1 cikk – 13 b pont (új)
443/2009/EK rendelet
II melléklet – A rész – 1 pont – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) A II. melléklet A. részének 1. pontja 
a következő ponttal egészül ki:
„fb) hengerűrtartalom (cm3).”

Or. en

Indokolás

A hengerűrtartalom a jármű szén-dioxid-kibocsátását befolyásoló fontos paraméter, ezért 
nyilván kell tartani.


