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Módosítás 12
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó kibocsátási követelményeknek a 
könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós integrált megközelítés keretében 
történő meghatározásáról szóló, 2011. 
május 11-i 510/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a Bizottságnak 
felül kell vizsgálnia a 147 g/km-es hosszú 
távú szén-dioxid-kibocsátási célérték 2020-
ig történő költséghatékony elérésére 
vonatkozó szabályokat, beleértve az I. 
mellékletben foglalt képletet és a 11. cikk 
szerinti mentességeket is, feltéve, hogy a 
célérték megvalósíthatósága megerősítést 
nyer. A rendelet módosítására irányuló 
javaslattal szemben elvárás, hogy 
technológiailag a lehető leginkább 
semleges, társadalmi szempontból 
méltányos és fenntartható legyen.

(1) Az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó kibocsátási követelményeknek a 
könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós integrált megközelítés keretében 
történő meghatározásáról szóló, 2011. 
május 11-i 510/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a Bizottságnak 
felül kell vizsgálnia a 128 g/km-es hosszú 
távú szén-dioxid-kibocsátási célérték 2020-
ig történő költséghatékony elérésére 
vonatkozó szabályokat, beleértve az I. 
mellékletben foglalt képletet és a 11. cikk 
szerinti mentességeket is, feltéve, hogy a 
célérték megvalósíthatósága megerősítést 
nyer. A műszaki fejlődésre tekintettel 
2020-ra a nagyra törőbb 128 g/km-es 
célértéket kell meghatározni. Ezenfelül a 
128 g/km-es célérték összhangban lenne a 
27%-os csökkentéssel, aminek elérését a 
könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi integrált megközelítés keretében 
az új személygépkocsikra vonatkozó 
kibocsátási követelmények 
meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 
443/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 1 az új személygépkocsik 
CO2-kibocsátásával kapcsolatban 
kilátásba helyezi. A rendelet módosítására 
irányuló javaslattal szemben elvárás, hogy 
technológiailag a lehető leginkább 
semleges, társadalmi szempontból 
méltányos és fenntartható legyen.
________________
1 HL L 140., 2009.6.5., 1. o.
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Or. en

Indokolás

A Bizottság által 2020-ra teljesíteni javasolt célérték a könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó 2015-ös célérték 16%-os szigorításának felel meg. Személygépkocsik esetében a 
2020-ra meghatározott célérték 27%-os szigorításnak felel meg. A könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-kibocsátási célértéknek 128 g/km-nek kell lennie, hogy 
járműtípusra való tekintet nélkül ugyanolyan mértékű legyen a csökkentés.

Módosítás 13
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A könnyű haszongépjárművek a 
közlekedés által okozott ÜHG-kibocsátás 
egyik leggyorsabban növekvő forrását 
alkotják. Ez a kibocsátás 1995 és 2010 
között 26%-kal nőtt, ma már a közúti 
közlekedésből származó kibocsátás 8%-át 
teszi ki. A további, 85 g/km-es szén-dioxid-
kibocsátási célérték 2025-ben történő 
bevezetése annak érdekében szükséges, 
hogy a járművek üzemanyag-
fogyasztásának 2020 után tovább 
folytatódó javítása keretében – a 
közlekedési ágazat szén-dioxid-
mentesítésével összhangban, ami az Unió 
éghajlat-változási céljainak részét képezi –
kiszámítható politikai keretet biztosítsanak 
a járműgyártók számára.

Or. en

Módosítás 14
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)



AM\928481HU.doc 5/61 PE506.129v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 510/2011/EU rendelet 
meghatározza az új könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-
kibocsátási szabványokat. Mivel a CO2-
kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás 
között közvetlen kapcsolat áll fenn, az 
említett rendelet jelentős hatást gyakorol a 
könnyű haszongépjárművek használóira, 
akik gyakran kisvállalkozások és flották. 
Tekintettel az emelkedő 
üzemanyagköltségekkel kapcsolatos
teherre, a fenti rendeletben meghatározott 
szabványoknak az is célja, hogy 
csökkentsék az üzemanyag-fogyasztást, és 
a könnyű haszongépjárművek 
tulajdonosai számára az üzemanyag-
költségek tekintetében megtakarítást 
érjenek el.

Or. en

Indokolás

Fontos célul kitűzni a CO2-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás csökkentését. Mivel az 
üzemanyag a vállalkozások fokozottan fontos költsége, amely rendszerint a tulajdon és az 
üzemeltetés költségének egyharmadát teszi ki, helyénvaló, hogy e rendelet törekedjen az 
üzemanyag-fogyasztás takarékosság útján történő minimalizálására.

Módosítás 15
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 147 
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) 

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 128 
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) 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által 2020-ra teljesíteni javasolt célérték a könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó 2015-ös célérték 16%-os szigorításának felel meg. Személygépkocsik esetében a 
2020-ra meghatározott célérték 27%-os szigorításnak felel meg. A könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-kibocsátási célértéknek 128 g/km-nek kell lennie, hogy 
járműtípusra való tekintet nélkül ugyanolyan mértékű legyen a csökkentés.

Módosítás 16
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 147 
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 2020-
ra teljesítendő 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-
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dioxid-kibocsátások 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. Ezért a 715/2007/EK 
rendeletet haladéktalanul felül kell 
vizsgálni annak érdekében, hogy a 
vizsgálati eljárások megfelelően tükrözzék 
a gépjárművek tényleges szén-dioxid-
kibocsátási jellemzőit. A felülvizsgálatnak 
többek között az alapértelmezett teher 
fogalmának használatából és az 
inerciabeállítások felső határából fakadó 
rugalmasságokkal is foglalkoznia kell.

Or. en

Módosítás 17
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 
147g/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 
147g/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-
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dioxid-kibocsátások 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
és az Új Európai Menetciklust (NEDC) 
ezért sürgősen, legkésőbb 2014 végéig 
módosítani kell annak biztosítása 
érdekében, hogy a vizsgálati eljárások 
megfelelően tükrözzék a tényleges közúti 
vezetés során fellépő szén-dioxid-
kibocsátásokat. 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 
Bizottságnak 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. A WLTP bevezetése előtt következésképpen az Új Európai Menetciklust kell 
kiigazítani. Ezenkívül meg kell fontolni a WLTP uniós rendelkezésekkel történő kiegészítését, 
mivel egy globális ciklus nem képes egészében tükrözni az európai uniós helyzetet.

Módosítás 18
Sabine Wils

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

(2a) Az Európai Unióban a legtöbb iparág 
nagy erőfeszítéseket tett a CO2-kibocsátás
csökkentésére és a hatékonyság 
növelésére. A nagyra törő európai 
éghajlat-politikai célok eléréséhez a 
könnyű haszongépjárművet gyártó 
vállalkozásoknak hatékonyabbá is kell 
válniuk.

Or. en

Módosítás 19
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A nagyra törőbb CO2-csökkentési 
célértékek megvalósíthatók, a gyártóknak
azonban jogi iránymutatásra van 
szükségük ahhoz, hogy – anélkül, hogy 
versenyhátrányt kellene elszenvedniük –
környezetvédelmi és üzemanyag-takarékos 
technológiákba fektessenek.

Or. en

Módosítás 20
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 128 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
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állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert.

állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 128 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által 2020-ra teljesíteni javasolt célérték a könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó 2015-ös célérték 16%-os szigorításának felel meg. Személygépkocsik esetében a 
2020-ra meghatározott célérték 27%-os szigorításnak felel meg. A könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-kibocsátási célértéknek 128 g/km-nek kell lennie, hogy 
járműtípusra való tekintet nélkül ugyanolyan mértékű legyen a csökkentés.

Módosítás 21
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A műszaki 
elemzés szerint technológiai szempontból 
költséghatékonyan megvalósítható egy 
szigorúbb célérték is. 2020-ra ezért 110 
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nyert. g/km-es CO2-kibocsátási célértéket kell 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

A becslések szerint a 147 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez kapcsolódó 
költségek a rendelet elfogadásakor 2000 és 8800 euró között mozogtak. A felülvizsgálati 
javaslatra irányuló bizottsági hatásvizsgálatot alátámasztó 2012-es tanulmány azonban a 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez csak 450 euró pluszköltséggel számol. A 
TNO által készített 2012-es tanulmány szerint a tehergépjárművek esetében a 110 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték technológiailag megvalósítható, aminek pluszköltsége 4 éven belül 
megtérül.

Módosítás 22
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert.

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. Egy 2020-
ra teljesítendő, nagyra törőbb célérték 
elérése tehát megvalósítható és 
költséghatékony is egyben.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata szerint a 2020-ra javasolt 147 g-os célérték – különösen a 
személygépkocsikra irányadó célértékkel összevetve – nem eléggé nagyra törő. Egy nagyra 



PE506.129v01-00 12/61 AM\928481HU.doc

HU

törőbb célérték elérése technológiai szempontból megvalósítható lenne, és pénzt takarítana 
meg a járművezetőknek.

Módosítás 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert.

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. Egy 
szigorúbb célérték megvalósítható és 
költséghatékony is egyben. 2020-ra tehát 
128 g/km-es CO2-kibocsátási célértéket 
kell megállapítani. 

Or. en

Módosítás 24
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
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az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert.

az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. Ebből 
adódóan a 2020-ra teljesítendő CO2-
kibocsátási célértékeket 135 g/km-re kell 
módosítani, ahogyan azt a 2009-es 
korábbi bizottsági javaslat indítványozta. 

Or. en

Indokolás

A 2009/0173. sz. dokumentumban a Bizottság az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozóan 135 g/km-es CO2-kibocsátási célértéket javasolt. Figyelemmel a motorfejlesztés 
terén azóta elért haladásra, egyértelmű, hogy ez egy teljesen ésszerű célkitűzés, amelynek 
elérése csaknem minden európai üzleti felhasználó költségeit csökkenteni fogja.

Módosítás 25
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert.

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. Lehetővé 
válik a 2009/443/EK rendelet által kitűzött 
célértéknek megfelelő, nagyra törőbb és 
nagyobb költséghatékonyságú célérték
elérése. Következésképpen a 2020-as szén-
dioxid-kibocsátási célértéket felül kell 
vizsgálni és 118 g/km-re kell csökkenteni.
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Or. fr

Indokolás

Az új személygépkocsik 95 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási értéke a könnyű 
haszongépjárművek 118 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási értékének felel meg.

Módosítás 26
Judith A. Merkies,Dan Jørgensen 

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert.

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. Egy 
szigorúbb célérték megvalósítható és 
költséghatékony is egyben. 2020-ra tehát 
125 g/km-es CO2-kibocsátási célértéket 
kell megállapítani.

Or. en

Módosítás 27
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az autóipar hosszú tervezési 
ciklusokkal dolgozik, ezért kellő időben 
előre tájékoztatni kell a jövőbeli 
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célértékekről. A 2025-re teljesítendő 95 
g/km-es célértéknek az 510/2011/EU 
rendeletben történő bevezetése biztosítja a 
tervezés biztonságát és azt, hogy az új 
könnyű haszongépjárművek üzemanyag-
takarékosságának javítására irányuló 
erőfeszítések 2020 után is folytatódjanak.

Or. en

Módosítás 28
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Tekintettel arra, hogy a rendkívül 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
járművek korai generációinak kutatási és 
fejlesztési költségei, valamint gyártási 
egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában 
célszerű felgyorsítani és elősegíteni a 
szóban forgó járművek uniós piacra való 
bevezetését azzal, hogy az elektromos és a 
hidrogénmeghajtású járműveket 2025-ig 
nulla kibocsátásúként számolják el. 
Ennek ellenére, 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 fakadó CO2-
kibocsátás nagyobb lehet a hagyományos 
üzemanyagokénál. A Bizottságnak ezért a 
2025 utáni időszakra olyan mérőszámokat 
kell bevezetnie, amelyek az upstream 
ÜHG-kibocsátást is figyelembe veszik.

Or. en
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Módosítás 29
Martin Callanan

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 
könnyű haszongépjármű 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 700 új 
könnyű haszongépjármű gyártásáért felelős 
gyártókra.

Or. en

Indokolás

A kis mennyiséget gyártó, azaz évi 700 járműnél kevesebbet (az uniós értékesítés 0,1%-a, a 
futott kilométereket tekintve még kisebb arány) nyilvántartásba bejelentő gyártókra vonatkozó 
„de minimis” kivétel megemelése 2020-ig 25 000 euróval csökkenti a figyelembe vehető 
kisvállalkozásokra háruló adminisztratív terheket anélkül, hogy aláásná a rendelet hatálya 
alá tartozó fennmaradó részből származó környezetvédelmi előnyöket.

Módosítás 30
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Helyénvaló megjegyezni, hogy az 
emelkedő üzemanyag-költségek nagy 
problémát jelentenek az Unióban működő 
vállalkozások számára, és hogy az Unió a 
közlekedési ágazatban felhasznált olaj 



AM\928481HU.doc 17/61 PE506.129v01-00

HU

legnagyobb részét importálja, továbbá az 
üzemanyag-fogyasztás csökkenése – az 
olajfüggőség enyhítése révén – a 
vállalkozásokat és az Uniót egyaránt 
segítené.

Or. en

Módosítás 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az erőforrás-hatékony Európára 
irányuló kiemelt kezdeményezéssel 
összhangban, valamint a könnyű 
haszongépjárművek további CO2-
kibocsátás-csökkentésének folytatódó 
ösztönzése érdekében a 2025-ben 
teljesítendő 105 g/km-es stabil célérték 
biztosítaná, hogy az új könnyű 
haszongépjárművek üzemanyag-
takarékosságának javítására irányuló 
erőfeszítések 2020 után is folytatódjanak.

Or. en

Indokolás

Egy 2025-re teljesítendő hosszú távú célérték a hosszú távú tervezés biztonságát nyújtja a 
gyártóknak.

Módosítás 32
Jolanta Emilia Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az autóipar hosszú távú beruházásainak (6) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
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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.

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 milyen ütemű kibocsátáscsökkentésre 
van szükség, és hogy a csökkentésnek 
milyen hatásai 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. Az Unió 
hosszú távú kibocsátás-csökkentési 
célértékei az ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére vonatkozó globális 
megállapodás megkötésétől függnek.

Or. pl

Módosítás 33
Maria do Céu Patrão Neves

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 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 

(6) 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. A 
kibocsátáscsökkentés megbecsüléséhez 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiákat vagy innovatív 
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2020 utáni célértékeket illetően. technológiai csomagokat. 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. pt

Módosítás 34
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 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.

(6) 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.

Or. fr

Módosítás 35
Tadeusz Cymański

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) 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.

(6) 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 a személygépkocsik szén-
dioxid-kibocsátását költséghatékonyan 
csökkentő technológiák fejlesztési 
költségeinek értékelésén kell alapulnia.
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. pl

Módosítás 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az európai gazdaság továbbra is 
súlyos kockázatoknak lesz kitéve az 
energiaárak tekintetében. Tekintettel arra, 
hogy a gyártóknak hosszú kutatási és 
fejlesztési időre van szükségük, 
helyénvaló, hogy e rendeletben 2025-re 
teljesítendő célértéket határozzanak meg. 
A 2025-re teljesítendő 100 g/km-es 
célérték bevezetése biztosítja, hogy az új 
könnyű haszongépjárművek üzemanyag-
hatékonysága 2020 után is tovább javul. 

Or. en
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Módosítás 37
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az európai gépjárműipar 
versenyképességének fokozása érdekében 
az ökoinnovációs beruházások 
beszámításához és az extra kibocsátási 
egységek jóváírásához hasonló ösztönző 
rendszereket kell bevezetni. A 
Bizottságnak évente ki kell számítania, 
hogy az extra kibocsátási egységek 
alkalmazása milyen mértékben gyengíti a 
célértéket, és ha ez a gyengítés 
meghaladja a 2 grammot, vissza kell 
állítania 1-re az extra kibocsátási 
egységek szorzóját.

Or. en

Indokolás

Figyelemmel a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek fejlesztésével összefüggő 
magas kutatás-fejlesztési, nyersanyag- és gyártási költségekre, további ösztönzőkre van 
szükség a gyártók számára, hogy az általuk egyébként is tervezett időpontnál korábban 
kezdjenek rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járműveket gyártani. Az extra 
kibocsátási egységek segítik ezt a célt, ugyanakkor alá is áshatják a célértéket. Ezért – a 
kibocsátási egységek átfogó környezetvédelmi hatásának megóvása érdekében – a 2020-ra 
kitűzött cél összesített gyengítését el kell kerülni.

Módosítás 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az európai gazdaság továbbra is 
súlyos kockázatoknak lesz kitéve az 
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energiaárak tekintetében. Tekintettel arra, 
hogy a gyártóknak hosszú kutatási és 
fejlesztési időre van szükségük, 
helyénvaló, hogy e rendeletben 2025-re 
teljesítendő célértéket határozzanak meg. 
A 2025-re teljesítendő minimum 100 
g/km-es célérték bevezetése biztosítja, 
hogy az új könnyű haszongépjárművek 
üzemanyag-hatékonysága 2020 után is 
tovább javul.

Or. en

Módosítás 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) 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.

(9) A Bizottságnak tovább kell értékelnie 
a tömegen kívül egyéb rendeltetési 
paraméterek adatként való rendelkezésre 
állását és az I. melléklet képleteiben a 
rendeltetést kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát.

Or. de

Indokolás

A tömegen kívül egyéb rendeltetési paraméterek használata szembeszállna azzal a 
tendenciával, hogy az autók egyre nehezebbek lesznek, és elősegítené a könnyűszerkezetes 
építési módot, amelyre vonatkozóan jelenleg nem alkalmaznak ösztönzőt.

Módosítás 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders
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Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) 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.

(10) 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 jobban 
tükrözzék a tényleges közúti vezetés során 
fellépő kibocsátásokat. 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. de

Indokolás

Bizotsítani 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 átültetés során a WLTP-t uniós rendelkezésekkel kell 
kiegészíteni, mivel egy globális ciklus nem képes egészében tükrözni az európai uniós 
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helyzetet.

Módosítás 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) 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.

(10) 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, és mert a jelenlegi vizsgálati 
ciklus nem tükrözi kielégítően az utakon 
közlekedő személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek tényleges 
kibocsátását, kulcsfontosságú egy jobb 
vizsgálati ciklus gyors kidolgozása. A
443/2009/EK rendelet I. mellékletében –
amely a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket – meghatározott jelenlegi
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 42
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) 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.

(10) 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 
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. A 
felülvizsgált vizsgálati eljárásokat 
legkésőbb 2016. január 1-jéig el kell 
indítani.

Or. fr

Indokolás

A jelenlegi vizsgálati eljárások nem tükrözik megfelelően a gépjárművek tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit. Következésképpen meg kell határozni az új vizsgálati eljárások 
elindításának határidejét.

Módosítás 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

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

(10a) Az Új Európai Menetciklust 
(NEDC) a tervek szerint 2014-ben az új 
WLTP vizsgálati ciklus váltja fel. Annak 
biztosítása érdekében, hogy az 
510/2011/EU rendelet megvalósítsa a várt 
kibocsátás-csökkentést, 2016-tól a 
vizsgálati eljárást a WLTP-nek kell 
felváltania. Amint a WLTP-t 2016-ben e 
rendelet céljára alkalmazzák, ki kell 
igazítani az I. mellékletben foglalt 
határértékeket annak érdekében, hogy a 
követelmények szigorúsága az egyes 
vizsgálati ciklusok tekintetében hasonló 
maradjon.

Or. en

Indokolás

Az új WLTP-ciklust 2016-tól alkalmazni kell, ez váltja fel a jelenlegi NEDC vizsgálati ciklust.

Módosítás 44
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A közúti járművek sebessége 
nagyban befolyásolja az üzemanyag-
fogyasztásukat és a szén-dioxid-
kibocsátásukat. Emellett a könnyű 
haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez. 
Helyénvaló ezért a Közösségben egyes 
gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó 
készülékek felszereléséről és használatáról 
szóló, 1992. február 10-i 92/6/EGK 
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irányelv1 hatályát kiterjeszteni azzal a 
céllal, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.
_______________
1 HL L 57., 1992.3.2., 27. o.

Or. en

Módosítás 45
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 110 g/km-ben 
határozza meg.

Or. en

Módosítás 46
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
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haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 120 g/km-ben 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata szerint a 2020-ra javasolt 147 g-os célérték – különösen a 
személygépkocsikra irányadó célértékkel összevetve – nem eléggé nagyra törő. Egy nagyra 
törőbb célérték elérése technológiai szempontból megvalósítható lenne, és pénzt takarítana 
meg a gépjárművezetőknek.

Módosítás 47
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 128 g/km-ben 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által 2020-ra teljesíteni javasolt célérték a könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó 2015-ös célérték 16%-os szigorításának felel meg. Személygépkocsik esetében a 
2020-ra meghatározott célérték 27%-os szigorításnak felel meg. A könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-kibocsátási célértéknek 128 g/km-nek kell lennie, hogy 
járműtípusra való tekintet nélkül ugyanolyan mértékű legyen a csökkentés.
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Módosítás 48
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 118 g/km-ben 
határozza meg.

Or. fr

Indokolás

Az új személygépkocsik 95 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási értéke az új könnyű 
haszongépjárművek 118 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási értékének felel meg.

Módosítás 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel, a 692/2008/EK rendelet III. és 
XII. mellékletével, az e rendelet 
hatálybalépésének napján alkalmazandó 
R83-06. és R101. számú ENSZ EGB-
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2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

előírásokkal összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó célértéket 
a 2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

A hatályos Euro6 rendelet (R 83 és R 101 számú EGB-előírások) változatát naprakésszé kell 
tenni annak érdekében, hogy ugyanolyan szigorú célértékeket biztosítson, mint a ma 
meghatározottak, tekintet nélkül az eljárások és ciklusok tekintetében előírt változásokra.

Módosítás 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 (2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 128 g/km-ben 
határozza meg.

Or. en

Módosítás 51
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 135 g/km-ben 
határozza meg.

Or. en

Indokolás

A 2009/0173. sz. dokumentumban a Bizottság az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozóan 135 g/km-es CO2-kibocsátási célértéket javasolt. Figyelemmel a motorfejlesztés 
terén azóta elért haladásra, egyértelmű, hogy ez egy teljesen ésszerű célkitűzés, amelynek 
elérése csaknem minden európai üzleti felhasználó költségeit csökkenteni fogja.

Módosítás 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 125 g/km-ben 
határozza meg.

Or. en
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Módosítás 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjármű-flottának a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel, 
valamint a 692/2008/EK rendelet XII. 
mellékletével összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől minimum 100 
g/km-ben határozza meg.”

Or. en

Módosítás 54
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjármű-flottának a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel, 
valamint a 692/2008/EK rendelet XII. 
mellékletével összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől 85 g/km-ben 
határozza meg.”

Or. en
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Módosítás 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjármű-flottának a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel, 
valamint a 692/2008/EK rendelet XII. 
mellékletével összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől 105 g/km-ben 
határozza meg.”

Or. en

Indokolás

Egy 2025-re teljesítendő hosszú távú célérték a hosszú távú tervezés biztonságát nyújtja a 
gyártóknak.

Módosítás 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjármű-flottának a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel, 
valamint a 692/2008/EK rendelet XII. 
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mellékletével összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől 100 g/km-ben 
határozza meg.”

Or. en

Módosítás 57
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
„(2a) Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjármű-flottának a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel, 
valamint a 692/2008/EK rendelet XII. 
mellékletével összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől 95 g/km-ben 
határozza meg.”

Or. en

Indokolás

Az autóipar hosszú tervezési ciklusokkal dolgozik, ezért kellő időben előre tájékoztatni kell a 
jövőbeli célértékekről. A 2025-re teljesítendő 95 g/km-es célérték e rendeletben történő 
bevezetése biztosítja a tervezés biztonságát és azt, hogy az új kisteherautók üzemanyag-
hatékonyságának javítására irányuló erőfeszítések 2020 után is folytatódjanak.

Módosítás 58
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel, 
valamint a 692/2008/EK rendelet XII. 
mellékletével összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve 90 g/km-
ben határozza meg.”

Or. fr

Indokolás

Hosszú távú célokat kell meghatározni az autóipar számára, biztosítva ezáltal e célok 
ismertségét.

Módosítás 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet 
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárművek átlagos CO2-
kibocsátása tekintetében 2025-től 100 
g/km és 115 g/km közötti célértéket állapít 
meg, a 13. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően.”

Or. de
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Indokolás

Fontos, hogy már korai szakaszban meghatározzák a célértékeket annak érdekében, hogy az 
ipar számára kiszámíthatóságot biztosítsanak a tervezés szempontjából. Ugyanakkor azonban 
nehéz már ma pontosan tudni, hogy mely célérték helyénvaló. Ebből az okból kifolyólag egy 
olyan tartomány feltüntetése célszerű, amelyen belül a célt egy későbbi időpontban rögzíteni 
fogják. Számos tanulmány és a szakértőkkel folytatott megbeszélések alapján a 100 g/km és 
115 g/km közötti tartományba tartozó célokat lehet reálisnak tekinteni. 

Módosítás 60
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
510/2011/EU rendelet 
2 cikk – 4 bekezdés

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 
könnyű haszongépjármű 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 700 új 
könnyű haszongépjármű nyilvántartásba 
vételét eredményezte az EU-ban.

Or. en

Indokolás

A kis mennyiséget gyártó, azaz évi 700 járműnél kevesebbet (az uniós értékesítés 0,1%-a, a 
futott kilométereket tekintve még kisebb arány) nyilvántartásba bejelentő gyártókra vonatkozó 
„de minimis” kivétel megemelése 2020-ig 25.000 euróval csökkenti a figyelembe vehető 
kisvállalkozásokra háruló adminisztratív terheket anélkül, hogy aláásná a rendelet hatálya 
alá tartozó fennmaradó részből származó környezetvédelmi előnyöket.

Módosítás 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet 
5 cikk – 2a bekezdés (új)



AM\928481HU.doc 37/61 PE506.129v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Az extra kibocsátási egységek 2018. 
január 1-jén lejárnak.”

Or. de

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek eszközét határozott időtartammal vezették be az „ultraalacsony 
kibocsátású járművek” bevezetésének meggyorsítása és megkönnyítése céljából. Az extra 
kibocsátási egységek fenntartása ellentétes lenne az időbeli korlátozás gondolatával, ráadásul 
gyengítené az átfogó célkitűzést.

Módosítás 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási egységek
Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás
kiszámításakor az 50 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású 
vagy a fajlagos kibocsátási célértékben 
megadott érték 50%-ánál kisebb fajlagos 
CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:
– 2014-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-ban 2,5 könnyű 
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haszongépjárműnek,
– 2017-től kezdve 2 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en

Indokolás

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor. 
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport,
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Módosítás 63
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikket el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek gyengítik a gyártók fajlagos kibocsátási célértékét, mivel az 50 
g/km-nél alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású járművek értékesítéséhez kibocsátási 
egységeket biztosítanak. Már önmagában az jelentős ösztönzést jelent, hogy jelenleg e 
rendeletben az elektromos járműveket kibocsátásmentes járműnek tekintik, mivel a 
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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 szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos 
torzulásokat, ami környezeti szempontból veszélyezteti a rendszer integritását.

Módosítás 64
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet 
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási egységek
Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:
– 2014-től kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.”

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek gyengítik a rendelet szigorúságát. Ezenfelül az elektromos 
kisteherautóknak nem kell teljesíteniük a 2020-ra kitűzött célértékeket, amelyek vitája a 
könnyű haszongépjárművekre irányadó, 2017-re, valamint 2020-ra teljesítendő célérték 
vonatkozásában jelenleg zajlik. Az extra kibocsátási egységeket ezért ki kell venni e 
jogszabályból.

Módosítás 65
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási egységek
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:
– 2014-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-ban 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2017-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2018-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.
Az extra kibocsátási egységekre 
vonatkozó program időtartama alatt a 
kevesebb, mint 50 g CO2/km fajlagos 
CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek az első bekezdésben 
említett szorzók alkalmazásakor 
figyelembe veendő maximális száma 
gyártónként nem haladhatja meg a 
25 000 könnyű haszongépjárművet.
(2) A Bizottság e rendelet hatálybalépését 
követően minden egyes megkezdett 
naptári évre vonatkozóan a következő év 
február 28-ig kiszámítja, hogy az extra 
kibocsátási egységek teljes összege érinti-e 
az 1. cikkben megállapított célérték 
szintjét. Ha a szóban forgó célérték több 
mint 2 g/km-es CO2-kibocsátással 
gyengül, az 5. cikkben és e cikk (1) 
bekezdésében megállapított szorzókat az 
adott évre vonatkozóan 1-re vissza kell 
állítani.” 
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Or. en

Indokolás

Figyelemmel a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek fejlesztésével összefüggő 
magas kutatás-fejlesztési, nyersanyag- és gyártási költségekre, további ösztönzőkre van 
szükség a gyártók arra ösztönzése céljából, hogy az általuk egyébként is szándékozott 
időpontnál korábban kezdjenek rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járműveket 
gyártani. Az extra kibocsátási egységek segíthetik ezt a célt, ugyanakkor alá is áshatják a 
2020-ra teljesítendő célértéket. Ezért – a kibocsátási egységek átfogó környezetvédelmi 
hatásának megóvása érdekében – a 2020-ra kitűzött cél összesített gyengítését el kell kerülni.

Módosítás 66
Cristian Silviu Buşoi

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási egységek
Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás
kiszámításakor az 50 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású 
vagy a fajlagos kibocsátási célértékben 
megadott érték 50%-ánál kisebb fajlagos 
CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:
– 2014-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-ban 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2017-től kezdve 2 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.”

Or. en
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Indokolás

Az extra kibocsátási egységek a CO2-kibocsátást csökkentő technológiák támogatásának 
hatékony eszközei. Mindazonáltal a jelenlegi piaci helyzet bizonytalan, ezért bizonyos 
rugalmasságot be kell vezetni.

Módosítás 67
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
510/2011/EU rendelet
5a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„5a. cikk
Sebességkorlátozó berendezések
2014. január 1-jétől kezdve és minden 
további naptári évben a könnyű 
haszongépjárműveket előállító 
valamennyi gyártó sebességkorlátozó 
berendezést szerel az általa gyártott 
könnyű haszongépjárművekbe, amely a 
jármű legnagyobb sebességét 120 
km/órára korlátozza."

Or. en

Indokolás

A sebességkorlátozó berendezések az üzemanyag-fogyasztás csökkentésének igen 
költséghatékony módját kínálják; lehetővé tennék, hogy a gyártók sokkal kisebb költséggel 
teljesítsék az e rendeletben meghatározott kibocsátás-csökkentési célértékeket.

Módosítás 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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



AM\928481HU.doc 43/61 PE506.129v01-00

HU

510/2011/EU rendelet
5a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„5a. cikk
Sebességkorlátozók
2015-től 100 km/órás sebességkorlátozást 
fognak bevezetni az újonnan gyártott N1 
kategóriájú könnyű 
haszongépjárművekre.”

Or. en

Módosítás 69
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
510/2011/EU rendelet
5a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:

„5a. cikk
Sebességkorlátozók

2015. január 1-jétől kezdve az új N1 
kategóriájú járművek maximális 
sebességét sebességkorlátozók kötelező 
felszerelésével 90 km/órára korlátozzák.”

Or. en

Indokolás

Az Unióban az összes áruszállító járműre sebességkorlátozás vonatkozik. A kisteherautók 
sebességkorlátozás alóli mentesítése tisztességtelen versenyhez vezet a könnyű 
tehergépjárművek és a nehéz kisteherautók között, aminek következtében társadalmi 
aránytalanságok, többletkibocsátás és veszélyes utak jönnek létre.
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Módosítás 70
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
510/2011/EU rendelet
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) 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-
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 71
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
510/2011/EU rendelet 
12 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a 
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következő szöveg lép:
„A beszállító vagy a 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/km-rel való 
csökkentéséhez járulhatnak hozzá.”

Or. fr

Módosítás 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
12 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 12. cikk (1) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
"(1) A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása vagy az 
innovatív technológiák kombinációja 
(innovatív technológiai csomag) révén 
elért CO2-csökkentéseket. E 
technológiák az egyes gyártók fajlagos 
kibocsátási célértékének legfeljebb 7 
g/km-rel való csökkentéséhez 
járulhatnak hozzá.”

Or. en

Módosítás 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b pont (új)
510/2011/EU rendelet
12 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A 12. cikk (2) bekezdésének bevezető 
része helyébe a következő szöveg lép:
„A Bizottság 2013. december 31-ig
részletes rendelkezéseket fogad el az 
említett innovatív technológiák 
jóváhagyására szolgáló eljárásra vagy az 
innovatív technológiai csomagra
vonatkozóan. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat az e rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. E 
részletes szabályok megfelelnek a 
443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított 
rendelkezéseknek, és az alábbi innovatív 
technológiákra vonatkozó 
kritériumokon alapulnak:”

Or. en

Módosítás 74
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

A Bizottság 2015. január 1-jéig befejezi az 
1. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
célérték felülvizsgálatát annak érdekében, 
hogy meghatározza:

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 105 
g/km-es CO2-kibocsátási célérték 2025-ig 
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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 a könnyű 
haszongépjárművek használóira gyakorolt 
hatás átfogó értékelését – a Bizottság 
javaslatot tesz e rendelet rendes 
jogalkotási eljárás keretében történő 
olyan módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható.

Or. en

Indokolás

Egy 2025-re teljesítendő hosszú távú célérték a hosszú távú tervezés biztonságát nyújtja a 
gyártóknak.

Módosítás 75
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.

A Bizottság 2014. december 31-ig részletes 
tanulmányt készít a 2025-re kitűzött 
85g/km-es CO2-kibocsátási célértékről, 
beleértve az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy megbizonyosodjon arról, hogy a 
célérték megfelelő, vagy – figyelemmel az 
alacsony kibocsátású technológiákra és 
bevezetésükre, illetve az éghajlat-politikai 
célkitűzések változására – alacsonyabb 
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célérték indokolt. A tanulmány keretében 
a Bizottság beszámol a fajlagos 
kibocsátási célértékek megkülönböztetését 
szolgáló, a jármű rendeltetését kifejező 
paraméterről, és adott esetben javaslatot 
tehet arra, hogy a tömeg helyett egy 
másik, a rendeltetést megfelelőbben 
kifejező paramétert alkalmazzanak.

Or. en

Módosítás 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet 
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.

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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket. A 
2020 utáni időszakra irányadó 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 alkalmazni kell.

Or. en

Módosítás 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
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510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.

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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket. E 
felülvizsgálat célja, hogy új könnyű 
haszongépjárművek átlagos kibocsátására 
nézve új, a 100 g/km és a 115 g/km közötti 
tartományba tartozó célértéket határozzon 
meg a 2025 utáni időszakra vonatkozóan. 
E felülvizsgálat alapján – amely 
ugyancsak tartalmazza a gépjárműiparra 
és kapcsolódó iparágaira kifejtett 
lehetséges hatások hatásvizsgálatát – a 
Bizottság adott esetben javaslatot tesz a 
rendelet költséghatékony és a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb 
módosítására, valamint biztosítja az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemre 
vonatkozó hosszú távú uniós célkitűzések 
megvalósítását.

Or. de

Indokolás

Fontos, hogy már korai szakaszban meghatározzák a célértékeket annak érdekében, hogy az 
ipar számára kiszámíthatóságot biztosítsanak a tervezés szempontjából. Ugyanakkor azonban 
nehéz már ma pontosan tudni, hogy mely célérték helyénvaló. Ebből az okból kifolyólag egy 
olyan tartomány feltüntetése célszerű, amelyen belül a célt egy későbbi időpontban rögzíteni 
fogják. Számos tanulmány és a szakértőkkel folytatott megbeszélések alapján a 100 g/km és 
115 g/km közötti tartományba tartozó célokat lehet reálisnak tekinteni. 

Módosítás 78
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
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510/2011/EU rendelet 
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.

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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket, 
azzal a célkitűzéssel, hogy a 2025-re 
teljesüljön a 90 g/km-es CO2-kibocsátási 
célérték.

Or. fr

Módosítás 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.

A Bizottság legkorábban 2017-ig – de az 
új vizsgálati ciklus és vizsgálati eljárások 
maradéktalan meghatározását, 
végrehajtását, és 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 
könnyű haszongépjárművekre irányadó 
CO2-kibocsátási célértékeket.

Or. en

Indokolás

A 2020 utáni célértékekre vonatkozó javaslat határideje túl korainak tűnik, mivel az új 
vizsgálati ciklusról – a vonatkozó eljárásokat is beleértve – még nem fognak maradéktalanul 
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megállapodni. Amikor a 2020 utáni időszakra irányadó új célértékekre javaslatot tesznek, egy 
korrelációs program végrehajtását és eredményeit is figyelembe kell venni, amire 2017 előtt 
nem kerülhet sor. A WLTP és a vonatkozó eljárások alapján a 2020 utáni időszakra új 
célértékeket kell javasolni. Ezenfelül az elektromos járművek bevezetését is értékelni kell, és 
figyelembe kell venni.

Módosítás 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.

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 könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket. E 
célértékeknek összhangban kell állniuk az 
Unió hosszú távú, 2050-re teljesítendő 
éghajlat-védelmi céljaival, és ugyanolyan 
nagyra törőnek kell lenniük a 
személygépkocsik, mint a könnyű 
haszongépjárművek vonatkozásában.

Or. en

Módosítás 81
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont – - 1 a francia bekezdés (új)
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szöveg a következő (1a) albekezdéssel 
egészül ki:



PE506.129v01-00 52/61 AM\928481HU.doc

HU

„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.”

Or. en

Módosítás 82
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont – - 1 b francia bekezdés (új)
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 6 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szöveg a következő (1b) 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 vizsgálják.”

Or. en

Módosítás 83
Carl Schlyter
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont – 1 francia bekezdés
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a második albekezdést el kell hagyni; törölve

Or. en

Indokolás

Azt a rendelkezést, amely egyértelművé teszi, hogy a CO2-kibocsátás mérésére vonatkozó 
felülvizsgált eljárás alkalmazásának kezdetétől a továbbiakban nem hagyhatók jóvá innovatív 
technológiák, fenn kell tartani.

Módosítás 84
Sabine Wils

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 120 + 
a × (M – M0)

Or. en

Indokolás

A Bizottság hatásvizsgálata szerint a 2020-ra javasolt 147 g-os célérték – különösen a 
személygépkocsikra irányadó célértékkel összevetve – nem eléggé nagyra törő. Egy nagyra 
törőbb célérték elérése technológiai szempontból megvalósítható lenne, és pénzt takarítana 
meg a gépjárművezetőknek.

Módosítás 85
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
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510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 110 + 
a × (M – M0)

Or. en

Módosítás 86
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet 
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 128 + 
a × (M – M0)

Or. en

Indokolás

A Bizottság által 2020-ra teljesíteni javasolt célérték a könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó 2015-ös célérték 16%-os szigorításának felel meg. Személygépkocsik esetében a 
2020-ra meghatározott célérték 27%-os szigorításnak felel meg. A könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-kibocsátási célértéknek 128 g/km-nek kell lennie, hogy 
járműtípusra való tekintet nélkül ugyanolyan mértékű legyen a csökkentés.

Módosítás 87
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet 
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 118 + 
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a × (M – M0) a × (M – M0)

Or. fr

Indokolás

Az új személygépkocsik 95 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási értéke az új könnyű 
haszongépjárművek 118 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási értékének felel meg.

Módosítás 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 128 + 
a × (M – M0)

Or. en

Módosítás 89
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 135 + 
a × (M – M0)

Or. en

Indokolás

A javasolt 147 g/km-es CO2-kibocsátási célérték nem teszi lehetővé a nagyobb 
energiatakarékosságot a kisteherautók használói számára. A 135 g/km-es CO2-kibocsátási 
célérték sokkal energiatakarékosabb lenne, azaz csökkentené csaknem minden Európában 
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működő vállalkozás szállítási költségeit.

Módosítás 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont – képlet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 125 + 
a × (M – M0)

Or. en

Módosítás 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 100 + a × (M –
M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = *
(*100%-os meredekség megfelelője)”

Or. en
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Módosítás 92
Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 90 + a 
× (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,
a = 100%-os meredekségnek felel meg.”

Or. fr

Indokolás

Hosszú távú, nagyra törő célokat kell meghatározni az autóipar számára.

Módosítás 93
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
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Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 105 + 
a × (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 100%-os meredekségnek felel meg”

Or. en

Módosítás 94
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:

„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 85 + a × (M –
M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 0,093”

Or. en

Módosítás 95
Sabine Wils
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
510/2011/EU rendelet 
I melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a 
× (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 100%-os meredekségnek felel meg”

Or. en

Módosítás 96
Carl Schlyter

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 b pont (új)
92/6/EGK irányelv
1 és 2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5b) A 92/6/EGK irányelv módosítása
A 92/6/EGK tanácsi irányelv1 ...*-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosul:
a) Az 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Ezen irányelv alkalmazásában a 
gépjármű olyan, az M2, M3, N1, N2 vagy
N3 kategóriák valamelyikébe tartozó gépi 
meghajtású jármű, amelynek rendeltetése 
a közúton történő közlekedés, legalább 
négy kereke van, és a legnagyobb tervezési 
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sebessége meghaladja a 25 km/órát.”
Az M2, M3, N1, N2 és N3 kategóriák alatt 
azokat kell érteni, amelyeket a 
70/156/EGK irányelv2 II. melléklete 
határoz meg.”
b) A 2. cikkben az első bekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az 1. cikkben említett N1 (2. és 3. osztály), 
N2, M2 és M3 kategóriájú gépjárművek 
közúton való használata csak akkor 
legyen megengedett, ha olyan 
sebességkorlátozó készülékkel vannak 
felszerelve, amelynél a legnagyobb 
sebesség 100 km/órára van beállítva.”
____________
*HL-ba beillesztendő a dátum: e rendelet 
hatálybalépése után egy évvel.
1 HL L 57., 1992.3.2., 27. o.
2 HL L 42., 1970.2.23., 1. o.

Or. en

Indokolás

A közúti járművek sebessége nagyban befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat és a szén-
dioxid-kibocsátásukat. A könnyű haszongépjárművekre vonatkozó sebességkorlátozás 
hiányában a végsebesség versenytényezővé válhat, ami túlméretezett hajtóművekhez és ebből 
következően lassúbb üzemmódok esetén hatékonyságcsökkenéshez vezethet. A módosítás 
bevezeti az N1 kategóriát, és az ebbe tartozó járműveket a Közösségben egyes gépjármű-
kategóriákra sebességkorlátozó készülékek felszereléséről és használatáról szóló 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatálya alá vonja.

Módosítás 97
Jean-Pierre Audy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendeletet a hatálybalépését követő 
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hónapban egységes szerkezetbe kell 
foglalni az általa módosított rendelettel.

Or. fr


