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PR_COD_1am

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi 
integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2009)0593),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175 cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C7-0271/2009),

– tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés 
hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt 
hatásai” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére,

– tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

– tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

1. jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok 
parlamentjeinek.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
befejezett járművek szén-dioxid-
kibocsátási és üzemanyag-hatékonysági 
értékei reprezentatívak legyenek, a 
Bizottságnak adott esetben fontolóra kell 
vennie a típusjóváhagyásra vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy informális dokumentumban elismerte, hogy a többlépcsős előállítású 
járművekre vonatkozó jelenlegi javaslata kivitelezhetetlen. E javaslat – a 3., 4., 12. és 13. 
módosításokkal együtt – eltávolítja a szövegből az eredetileg rosszul megfogalmazott 
javaslatot, és felkéri a Bizottságot, hogy 2011-ig nyújtson be egy új javaslatot.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a gépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának 
csökkentése magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási ciklusokat igényel, 
a javasolt időkereteken belül a 135 g CO2/km-es célkitűzés elérése nem reális. A 150 g 
CO2/km is ambiciózus, de egyben megvalósítható célkitűzés.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy informális dokumentumban elismerte, hogy a többlépcsős előállítású 
járművekre vonatkozó jelenlegi javaslata kivitelezhetetlen. E javaslat – az 1., 4., 12. és 13. 
módosításokkal együtt – eltávolítja a szövegből az eredetileg rosszul megfogalmazott 
javaslatot és felkéri a Bizottságot, hogy 2011-ig nyújtson be egy új javaslatot.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kész jármű fajlagos 
kibocsátási értéke nem áll rendelkezésre, 
az alapjármű gyártójának az alapjármű 
fajlagos kibocsátását kell használnia az 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
meghatározásához.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy informális dokumentumban elismerte, hogy a többlépcsős előállítású 
járművekre vonatkozó jelenlegi javaslata kivitelezhetetlen. E javaslat – az 1., 3., 12. és 13. 
módosításokkal együtt – eltávolítja a szövegből az eredetileg rosszul megfogalmazott 
javaslatot és felkéri a Bizottságot, hogy 2011-ig nyújtson be egy új javaslatot.
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Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
4 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes gyártók átlagos fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározásához a 
443/2009/EK rendelet szerinti CO2-
kibocsátási célérték egy gyártó általi 
esetleges túlteljesítését fogják a gyártó 
kérésére – ugyanezen gyártó számára, 
ugyanazon naptári évben – figyelembe 
venni. Ebben az esetben ezt az alábbiak 
szerint számolják ki: 
A gyártó fajlagos kibocsátási célértéke és 
a 443/2009/EK rendelet szerinti átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátási célérték közötti 
különbség 80%-át levonják a könnyű 
haszongépjárművek átlagos fajlagos CO2-
kibocsátásából. A 2009/33/EK irányelv 
megállapítja, hogy a könnyű 
haszongépjárművek által megtett 
távolsághoz képest a személygépjárművek 
teljes élettartalma alatt megtett távolság 
80%-os.

Or. en

Indokolás

As the reduction of LCV CO2 has been initially introduced as part of the complementary 
measures for passenger vehicles CO2 an averaging between both fleets is the logical 
consequence. Averaging of the manufacturer’s cars and LCVs fleets’ CO2 performance 
should be possible as reducing compliance costs for manufacturers as demonstrated in the 
EU impact assessment. From an environmental and policy point of view it makes no 
difference whether CO2 is reduced for passenger cars and LCVs. Such an averaging does not 
disadvantage those LCV manufacturers without cars as those are all covered under Article 
10. The 80% reflects the longer mileage of LCVs and CO2 reduction measures under this 
regulation (see directive EC/2009/33 Table 3 of the Annex). 
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Sebességkorlátozók

2015-től 120 km/órás sebességkorlátozást 
fognak bevezetni a 2. cikk meghatározása 
szerinti, újonnan gyártott N1-kategóriájú 
gépjárművekre.

Or. en

Indokolás
Az N1-kategóriájú gépjárművek maximális sebességének korlátozása jótékony hatást fog 
gyakorolni a CO2-kibocsátás csökkentésére. E járműveket szinte kizárólag kereskedelmi 
célokra használják, és szükségtelen, hogy a 120 km/óra sebességet meghaladják. 
Ez ugyanakkor nem tekinthető a többi járműtípus számára teremtett precedensnek.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 10. cikk szerinti mentesítésre nem 
jogosult új könnyű haszongépjármű-
gyártók csoportosulást hozhatnak létre a 4. 
cikk szerinti kötelezettségeik teljesítése 
céljából.

(1) A 443/2009/EK rendelet 10. vagy 11. 
cikke szerinti mentesítésre nem jogosult
gyártók csoportosulást hozhatnak létre a 4. 
cikk szerinti kötelezettségeik teljesítése 
céljából.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a gyártók összevonhassák a gépjármű- és könnyű haszongépjármű-
flottáinak CO2-kibocsátási teljesítményeit, mivel így csökkennek a gyártók megfeleléssel 
kapcsolatos költségei, amelyet az uniós hatásvizsgálat is kimutatott. Környezetvédelmi és 
politikai szempontból lényegtelen, hogy a CO2-kibocsátás a személygépjárművekben vagy a 
könnyű haszongépjárművekben csökkent. Egy ilyen átlagolás nem jelent hátrányt azon könnyű 
haszongépjármű-gyártókra nézve, amelyek nem gyártanak személygépjárműveket, tekintve, 
hogy azok mindegyikére a 10. cikk vonatkozik. A 0,8-as szorzó tükrözi a könnyű 
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haszongépjárművek élettartama során megtett több kilométert és a jelen rendeletben szereplő 
CO2-kibocsátáscsökkentési intézkedéseket (lásd a 2009/33/EK irányelv mellékletének 3. 
táblázatát).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az (5) bekezdés nem alkalmazandó, ha 
a csoportosulásban részt vevő valamennyi 
gyártó kapcsolt gyártók ugyanazon 
csoportjának a tagja.

(6) Az (5) bekezdés nem alkalmazandó, ha 
a csoportosulásban részt vevő valamennyi 
gyártó kapcsolt gyártók ugyanazon 
csoportjának a tagja, vagy ha a 
csoportosulás csak egy, személygépjármű-
és könnyű haszongépjármű-flottáját 
összevonó gyártóból áll.

Or. en

Indokolás

Lásd a 6. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az egyes gyártók vonatkozó 
célértékeit módosított célértékek váltják 
fel olyan gyártó esetében, amely egy, a 
személygépjárműveket és a könnyű 
haszongépjárműveket összevonó 
csoportosulás tagja. 
A módosítás a következőképpen 
definiálható: 
A gyártó fajlagos kibocsátási célértéke és 
443/2009/EK rendelet szerinti átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátási célérték közötti 
különbség 80%-át hozzáadják a könnyű 
haszongépjárművek átlagos fajlagos CO2-
kibocsátásához. A 2009/33/EK irányelv 
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megállapítja, hogy a könnyű 
haszongépjárművek által megtett 
távolsághoz képest a személygépjárművek 
teljes élettartalma alatt megtett távolság 
80%-os.

Or. en

Indokolás

Lásd a 6. cikk (1) bekezdésének módosítását.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Lásd a 8 cikk (2) bekezdésének a) pontja módosításához fűzött indokolást.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ahol e cikk alkalmazásában: 
„többletkibocsátás”:

Ahol e cikk alkalmazásában: 
„többletkibocsátás”:

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

a gyártó átlagos fajlagos kibocsátástöbblete 
a fajlagos kibocsátási célértékéhez képest –
figyelembe véve a 11. cikk szerint 
jóváhagyott innovatív technológiáknak 
köszönhető CO2-kibocsátás csökkenését és 
a 443/2009/EK rendeletben meghatározott 
célérték alatti CO2-csökkentést– abban a 
naptári évben vagy tört naptári évben, 
amelyre a 4. cikk szerinti kötelezettség 
alkalmazandó, g/km-ben kifejezve, a 
harmadik tizedesjegyre kerekített pozitív 
számként megadva; és „új 
személygépkocsik száma”: azon új könnyű 
haszongépjárművek száma, amelyeknek a 
szóban forgó gyártó a gyártója, és 
amelyeket az adott időszakban a 4. cikkben 
meghatározott fokozatos bevezetési 
kritériumok szerint vettek nyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

A személyautók és a könnyű haszongépjárművek összevonása (a célértékektől való eltérés 
átlagolása) csökkenti a gyártók megfeleléssel kapcsolatos költségeit, amelyet az uniós 
hatásvizsgálat is kimutatott. Környezetvédelmi és politikai szempontból lényegtelen, hogy a 
CO2-kibocsátás a személygépjárművekben vagy a könnyű haszongépjárművekben csökkent. 
Egy ilyen összevonás nem jelent hátrányt azon könnyű haszongépjármű-gyártókra nézve, 
amelyek nem gyártanak személygépjárműveket, tekintve, hogy azok mindegyikére a 10. cikk 
vonatkozik. A 0,8-as szorzó tükrözi a könnyű haszongépjárművek élettartama során megtett 
több kilométert és a jelen rendeletben szereplő CO2-kibocsátáscsökkentési intézkedéseket. 
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a csökkentési lehetőséggel – többek 
között a fajlagos CO2-kibocsátás gazdasági 
és technológiai csökkentési lehetőségével –
arányos fajlagos kibocsátási célérték, 
figyelembe véve a gyártott könnyű 
haszongépjármű típus piaci 
jellegzetességeit.

d) a csökkentési lehetőséggel – többek 
között a fajlagos CO2-kibocsátás gazdasági 
és technológiai csökkentési lehetőségével 
és az iparági átlaggal –arányos fajlagos 
kibocsátási célérték, figyelembe véve a 
gyártott könnyű haszongépjármű típus 
piaci jellegzetességeit.

Or. en

Indokolás

A rendeletnek egyértelművé kell tennie, hogy a mentességet kapott gyártóknak a 
versenytársakkal hasonló arányú csökkentést kell elérniük, és nem jogosíthatja fel a 
Bizottságot arra, hogy irreális csökkentésekre tegyen javaslatot.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Tekintve, hogy a gépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának 
csökkentése magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási ciklusokat igényel, 
a vizsgált időkereteken belül a 135 g CO2/km-es célkitűzés elérése nem reális. A 150 g 
CO2/km is ambiciózus, de egyben megvalósítható célkitűzés.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság adott esetben 2011-ig
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egy, a
befejezett járművek CO2-kibocsátása és 
üzemanyag-hatékonysága reprezentatív 
értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárás kialakítása érdekében.

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy informális dokumentumban elismerte, hogy a többlépcsős előállítású 
járművekre vonatkozó jelenlegi javaslata kivitelezhetetlen. E javaslat – az 1., 3., 4. és 13. 
módosításokkal együtt – eltávolítja a szövegből az eredetileg rosszul megfogalmazott 
javaslatot és felkéri a Bizottságot, hogy 2011-ig nyújtson be egy új javaslatot.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Befejezett járművek fajlagos 
kibocsátása

törölve

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság egy informális dokumentumban elismerte, hogy a többlépcsős előállítású 
járművekre vonatkozó jelenlegi javaslata kivitelezhetetlen. E javaslat – az 1., 3., 4. és 12. 
módosításokkal együtt – eltávolítja a szövegből az eredetileg rosszul megfogalmazott 
javaslatot és felkéri a Bizottságot, hogy 2011-ig nyújtson be egy új javaslatot.
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INDOKOLÁS

A könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátására vonatkozóan javasolt jogszabály azóta 
esedékes volt, hogy a személygépkocsikra vonatkozó hasonló jogszabályt elfogadták. 

Könnyű haszongépjárműveket főleg üzleti vállalkozások, például kis- és középvállalkozások 
használnak, és jelenleg a járműpark mintegy 12%-át teszik ki. El kell azt is ismernünk, hogy e 
járműveket a flottavásárlók gyakran nagy mennyiségben vásárolják, ezért hatékonyságukat és 
működési költségeiket már eddig is szigorú vizsgálatoknak vették alá.

Mégis, a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátása a 2002 és 2007 közötti időszakban 
átlagosan évi 0,4-0,5%-kal csökkent, az üzemanyag-hatékonyság javulását semlegesítette 
azonban a szállítás és a járműméret iránt megnövekedett igény.

Ezért az új könnyű haszongépjárművekkel kapcsolatban közösségi célok elfogadására van 
szükség: meg kell akadályozni a belső piac szétaprózódását, amellyel a tagállami szinten 
meghozott, egymástól eltérő intézkedések fenyegetnek. A személygépkocsik és a könnyű 
haszongépjárművek regisztrációja közötti átfedésekből keletkező bizonyos szabályozási hézag 
veszélyének elkerülése érdekében is szükséges az új könnyű haszongépjárművekre CO2-
kibocsátási követelményeket meghatározni. Emellett 2007. június 28-án a Tanács felkérte a 
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a könnyű haszongépjárművek üzemanyag-
hatékonyságának javítására. Végezetül fontos az is, hogy az autóipar ösztönzést kapjon az új 
technológiákba való beruházásra. 

Az előadó egyetért a javaslat fő törekvéseivel, és különösen üdvözli a józan észen alapuló 
megközelítést, mely szerint a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátására vonatkozóan 
túlnyomórészt a megelőző parlamenti ciklus alatt elfogadott jogszabályt kell alapul venni. A 
személygépjármű-ágazat példáját követve a könnyű haszongépjárműveket gyártó ágazatnak is 
nagy előrelépést kell tennie a járművek kibocsátásának csökkentése felé. 

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy e két ágazat működése nem teljesen egyforma. A 
könnyű haszongépjármű-ágazat fejlesztési és gyártási ciklusai hosszabbak, mint a 
személygépjármű-ágazatnál esetében. Emellett a könnyű haszongépjárműveket – nevükből is 
adódóan – főként kereskedelmi célokra használják, és a személygépkocsikkal ellentétben 
kevesebb lehetőség rejlik abban, hogy a járművek formájának vagy súlyának alakításával el 
lehessen érni a kibocsátás csökkentését. A könnyű haszongépjárművek esetében ezt főként a
járművek motorjának és mechanikájának módosításával lehet elérni, ami jóval 
hosszadalmasabb és költségesebb folyamat, mintha pusztán a jármű alakját változtatnák meg. 
Meg kell azt is jegyezni, hogy a személygépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek 
között sokkal elterjedtebb a dízelüzemanyag használata.

Az előadó mindazonáltal nem kívánja, hogy a javaslatban szereplő céldátumokat tovább 
halasszák. Egy közelebbi céldátum összpontosításra sarkall és eredményeket szül. Az 
előadónak ugyanakkor kétségei vannak azt illetően, hogy a javasolt hosszú távú cél – 135 g 
CO2 kibocsátás kilométerenként – elérése az adott időkereten belül realisztikus-e. Tekintve, 
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hogy a gépkocsikhoz képest a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentése 
magasabb költségekkel jár és hosszabb fejlesztési és gyártási ciklusokat igényel, a 150g 
CO2/km-es célkitűzés elérése ambiciózus, mégis megvalósítható feladat.

A javasolt jogszabály lehetőséget kínál a gyártók számára, hogy a kibocsátási célértékek 
elérése érdekében egymás között csoportosulásokat hozzanak létre. E rugalmasság 
üdvözlendő. Ugyanakkor azon elv alapján, hogy a megvalósulás módjától függetlenül minden 
gramm ki nem bocsátott CO2 számít, az előadó javasolja, hogy a személygépkocsikat és 
könnyű haszongépjárműveket egyaránt előállító gyártók is alkothassanak ilyen, a kétféle 
autótípust egyesítő csoportosulást a vállalaton belül. A személyautók és a könnyű 
haszongépjárművek egyesítése (a célértékektől való eltérés átlagolása) csökkenti a gyártók 
megfeleléssel kapcsolatos költségeit, amelyet az uniós hatásvizsgálat is kimutatott. 
Környezetvédelmi és politikai szempontból lényegtelen, hogy a CO2-kibocsátás a 
személygépjárművekben vagy a könnyű haszongépjárművekben csökkent. Egy ilyen 
összevonás nem előnytelen azon könnyű haszongépjármű-gyártókra nézve sem, amelyek nem 
gyártanak személygépjárműveket, tekintve, hogy azok mindegyikére a 10. cikk vonatkozik. A 
gyártók számára ily módon biztosított további rugalmasság környezetileg előnyös és egyben 
eredményes üzleti gyakorlat is. 

Az előadó elégedett azzal, hogy a Bizottság eltérést kínál fel azon gyártók számára, amelyek 
évente kevesebb, mint 22 000 járművet állítanak ellő, és úgy véli, hogy a javaslat ezzel 
ésszerű határkeretet szab. A rendeletnek azonban egyértelművé kell tennie, hogy a 
mentességet kapott gyártóknak a versenytársakkal hasonló arányú csökkentést kell elérniük, 
és nem jogosíthatja fel a Bizottságot arra, hogy irreális csökkentésekre tegyen javaslatot – az 
előadó ezt meg is fogalmazza módosításában. 

Az előadó meglepőnek tartja, hogy a könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátáscsökkentésének eleget nem tevő gyártókkal szemben a bírságokat magasabb 
szorzóval kell kiszámítani, mint azon gyártókkal szemben, amelyek a személygépkocsik 
kibocsátásának csökkentését mulasztják el. A bírságoknak mindkét ágazat esetében 
összhangban kell lenniük, és a Bizottság javaslata nem is tartalmaz semmilyen indokolást arra 
nézve, hogy miért sújtaná az N1-kategóriájú járműveket magasabb bírsággal. Ennélfogva az 
előadó javasolja, hogy a szöveget a gépjárművekre vonatkozó jogszabály szerint módosítsák.

A javasolt jogszabály a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére 
irányul. Mint elhangzott, esetükben ez nehezebb feladat, tekintve, hogy a könnyű 
haszongépjárművek karosszériáját a hatékonyságuk növelése érdekében nem lehet egyszerűen 
és olcsón átalakítani. Az átalakításoknak ehelyett a motorokra és a mechanikára kell 
irányulniuk. A probléma másik megoldása azonban a sebességkorlátozók könnyű 
haszongépjárművekbe történő kötelező beépítése is lehet – erre létezik technológia, amely 
olcsó és eredményes módja a kibocsátások azonnali csökkentésének, s számos kereskedelmi 
szervezet utólagosan be is szereli e készülékeket a járműveikbe. Az előadó javaslata csak a 
könnyű haszongépjárművekre vonatkozik – e járműveket szinte kizárólag kereskedelmi 
célokra használják és szükségtelen, hogy sebességük meghaladja a 120 km/órát – így ezt nem 
is kell a személygépkocsikra kiterjeszthető sebességkorlátozók precedensének tekinteni.

Végezetül a Bizottság egy nem hivatalos dokumentumban elismerte, hogy a többlépcsős 
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előállítású (azaz különböző gyártók által több lépcsőben gyártott) járművekre vonatkozó 
eredeti javaslatok gyakorlatilag megvalósíthatatlanok. Nyilvánvalóan nem lenne méltányos az 
alapjármű gyártóinak büntetése, hiszen nem felelősek azért, ami a járművel történik az 
előállítás későbbi szakaszaiban. A Bizottság jelezte, hogy 2014-ben új javaslattal áll elő, de az 
előadó azt indítványozza, hogy 2011-ig dolgozzák ki a többlépcsős előállítású járművekkel 
foglalkozó javaslatot. Ezt pedig a befejezett gépjárművek tényleges kibocsátásának mérésére 
szolgáló rendszer kialakításával kell elérni.


