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PR_COD_1amCom

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 510/2011/EU rendeletnek az új könnyû haszongépjármûvekre vonatkozó 2020. évi 
szén-dioxid-kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok 
meghatározása tekintetében történõ módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0394),

– tekintettel az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7–0185/2012),

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

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. december 12-i véleményére,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően, 

– tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a 
nemzeti parlamenteknek.
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
mûszaki 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 elõtt 
készült – elemzésben szereplõ becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyû haszongépjármûvek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2020-ig történõ elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerõsítést 
nyert.

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
mûszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérhetõ. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2020-ig történõ elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerõsítést 
nyert. Az újabban közzétett tanulmányok 
azonban arra is rámutatnak, hogy a 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
továbbra is túlságosan ambiciózus. A 
jelenlegi gazdasági válság fényében nem 
szabad további szabályozási terheket róni 
a gyártókra az Unióban.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetõvé tétele 
érdekében helyénvaló elõre jelezni, hogy a
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni idõszakra nézve. Az 
elõrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemû kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentõ technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 

(6) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetõvé tétele 
érdekében helyénvaló elõre jelezni, hogy 
az 510/2011/EU rendeletnek milyen 
módosításai várhatók a 2020 utáni 
idõszakra nézve. Az elõrejelzésnek arra 
kell támaszkodnia, hogy az Unió hosszú 
távú éghajlat-változási céljaira való 
tekintettel milyen ütemû
kibocsátáscsökkentésre van szükség, és 
hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentõ technológiák 
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kérdéseket felülvizsgálni, és célszerû, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetõen.

fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerû, hogy 
a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetõen. Ahhoz 
azonban, hogy a gyártók számára 
biztosítsák a tervezési biztonságot, ezeket a 
javaslatokat nem szabad 2018 elõtt 
beterjeszteni, mivel e célértékek 
meghatározásának egy új vizsgálati 
cikluson és a vonatkozó vizsgálati 
eljárásokon kell alapulnia, amelyet 
várhatóan 2014-ben fogadnak el. Ennek 
biztosítania kell, hogy elégséges 
megbízható adatot gyûjtsenek a 2014-tõl 
2018-ig tartó idõszakban, annak 
érdekében, hogy a 2020 utáni idõszakra 
vonatkozó új célértékekre irányuló 
javaslatok megalapozottak legyenek.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az extra kibocsátási egységek fontos 
eszközök a gyártók kezében a technológiai 
változás elõállítása és az innovatív, 
alacsony kibocsátású technológiákkal 
kapcsolatos befektetések ösztönzése terén. 
Egyben hatékony eszközt kínálnak az 
510/2011/EU rendelet céljainak 
eléréséhez, anélkül, hogy további terheket 
rónának az Unió adófizetõire. Az 
alternatív hajtómûrendszerek valamennyi 
fajtája elõmozdítható az extra kibocsátási 
egységek alkalmazásán keresztül. Az extra 
kibocsátási egységek rendszerét ezért ki 
kell terjeszteni a 2018 után idõszakra az 
510/2011/EU rendeletben elõírtak szerint.

Or. en
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tervek szerint az új európai 
menetciklust 2014-ben a könnyû 
gépjármûvekre világszerte alkalmazandó 
vizsgálati eljárás (WLTP) új vizsgálati 
ciklusa váltja fel. Ezért a 2020 utáni 
idõszakra vonatkozó, bármilyen lehetséges 
célértéket a WLTP alapján kell 
meghatározni, amint az teljesen 
körvonalazódott és mûködésbe lépett. 
Amennyiben a WLTP-t 2017. december 
31-ig nem határozzák meg teljes körûen, 
és nem lép mûködésbe, minden lehetséges 
új célértéket az akkor érvényben lévõ 
vizsgálati ciklus alapján kell 
meghatározni. A meglévõ célértékek 
módosításait a rendes jogalkotási 
eljárással összhangban kell elvégezni.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2a pont (új)
510/2011/EU rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (1) bekezdésének h) pontja 
helyébe a következõ szöveg lép:
„h) „fajlagos szén-dioxid-kibocsátás”: a 
könnyû haszongépjármûnek a 
715/2007/EK rendelettel összhangban 
mért és a teljes vagy befejezett jármû 
megfelelõségi nyilatkozatában „szén-
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dioxid-kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel 
feltüntetett kibocsátása; e pont 
alkalmazásában a 715/2007/EK és a 
692/2008/EK rendeletben meghatározott 
mérési eljárások 2013. január 1-jén 
hatályba lépõ módosításai 2021. január 1-
jétõl alkalmazandók.”

Or. en

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 2b pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 5. cikk helyébe a következõ szöveg 
lép:

„5. cikk
Extra kibocsátási egységek

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás
kiszámításakor a 75 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyû 
haszongépjármûvek: 
— 2014-ben 3,5 könnyû 
haszongépjármûnek,
— 2015-ben 3,5 könnyû 
haszongépjármûnek,
— 2016-ban 2,5 könnyû 
haszongépjármûnek,
— 2017-tõl kezdve 2 könnyû 
haszongépjármûnek számítanak.
— 2025-tól kezdve 1 könnyû 
haszongépjármûnek számítanak.
A 2017–2025-ös idõszakban felhalmozott 
extra kibocsátási egységek ezen idõszak 
bármelyik évében felhasználhatók az 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
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kiszámítására.
Az extra kibocsátási egységekre vonatkozó 
program idõtartama alatt a kevesebb mint 
75 g CO2/km fajlagos CO2-kibocsátású új 
könnyû haszongépjármûvek az elsõ 
bekezdésben említett szorzók 
alkalmazásakor figyelembe veendõ 
maximális száma gyártónként nem 
haladhatja meg a 50 000 könnyû 
haszongépjármûvet.”

Or. en

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 c pont (új)
510/2011/EU rendelet
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A 8. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következõ szöveg lép:
„(4) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról, majd a 
nyilvántartást közzéteszi.
A Bizottság legkésõbb 2013. június 30-ig, 
majd attól kezdve minden évben 
gyártónként elõzetes jelleggel kiszámítja a 
következõket:
a) átlagos fajlagos CO2-kibocsátás az 
elõzõ naptári évben;
b) fajlagos kibocsátási célérték az elõzõ 
naptári évben; és 
c) az a) pont alapján kiszámított elõzõ 
naptári évi átlagos fajlagos CO2-
kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos 
kibocsátási célérték közötti különbség.
A Bizottság emellett 2017-tõl kezdõdõen és 
2025-ig bezárólag legkésõbb minden év 
június 30-ig elõzetes számítással 
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meghatározza a következõket gyártónként:
a) az átlagos fajlagos CO2-kibocsátások 
az elõzõ naptári évben az 5. cikkben 
említett extra kibocsátási egységek 
figyelembevétele nélkül;
b) az a) pont alapján kiszámított elõzõ 
naptári évi átlagos fajlagos CO2-
kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos 
kibocsátási célérték közötti különbség.
A Bizottság minden gyártót értesít a rá 
vonatkozó elõzetes számításról. Az 
értesítésben tagállamonkénti bontásban 
fel kell tüntetni a nyilvántartásba vett új 
könnyû haszongépjármûvek 
darabszámára és fajlagos CO2-
kibocsátására vonatkozó adatokat.”

Or. en

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
1 cikk – 2 d pont (új)
510/2011/EU rendelet
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2d. A 8. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következõ szöveg lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti elõzetes 
számításról kapott értesítéstõl számítva 
három hónap áll az adott gyártó 
rendelkezésére, hogy értesítse a 
Bizottságot az adatokban talált esetleges 
hibákról, megjelölve a tagállamot, 
amelyre – megítélése szerint – a hiba 
vonatkozik.
2017-tõl egészen 2025-ig bezárólag 
minden gyártó a (4) bekezdés szerinti 
elõzetes számításról kapott értesítéstõl 
számítva három hónapon belül értesíti a 
Bizottságot, hogy az elõzõ naptári évi 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátásai 
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számításakor a Bizottságnak figyelembe 
kell-e vennie az 5. cikkben említett extra 
kibocsátási egységeket.”

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

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 idõszakra megállapítsa 
az új könnyû haszongépjármûvekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.

„A Bizottság legkorábban 2018. január 1-
jétõl adott esetben felülvizsgálja az e 
rendelet szerinti fajlagos kibocsátási 
célértékeket, módozatokat és egyéb 
vonatkozásokat annak érdekében, hogy a 
2020 utáni idõszakra megállapítsa az új 
könnyû haszongépjármûvekre irányadó 
CO2-kibocsátási célértékeket a 13. cikk (6) 
bekezdésében említett új vizsgálati eljárás 
és vizsgálati ciklus alapján, illetve ha az 
nem áll rendelkezésre, az abban az 
idõpontban érvényes, teljes körûen 
meghatározott és mûködõ vizsgálati 
eljárás alapján.”

Or. en

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 4 pont – b pont – 2 francia bekezdés
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a harmadik albekezdés helyébe a – a negyedik* albekezdés helyébe a 
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következõ szöveg lép: következõ szöveg lép: 

A Bizottság – annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben foglalt képletek tükrözzék a 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás mérésére 
szolgáló, a rendeletben elõírt vizsgálati 
eljárásban bekövetkezõ változásokat –, a 
15. cikkel összhangban, valamint a 16. és 
17. cikkben foglalt feltételek mellett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján módosítja a szóban forgó képleteket, 
biztosítva azt, hogy a régi és az új 
vizsgálati eljárás hasonlóan szigorú 
kibocsátáscsökkentési követelményeket 
támasszon a gyártókkal és a különbözõ 
rendeltetésû jármûvekkel szemben.

A 715/2007/EK rendelet és a 692/2008/EK
rendelet III. és XII. melléklete alapján 
2013. január 1-jén alkalmazandó 
szabályozási vizsgálati eljárás és vizsgálati 
ciklus marad az alapja az I. melléklet 1. c) 
pontjában meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértékek mérésének. A 
meglévõ vizsgálati eljárás és vizsgálati 
ciklus felváltására szánt minden új 
vizsgálati eljárást és vizsgálati ciklust 
teljes körûen meg kell határozni és 
mûködésbe kell hozni 2017. december 31-
ig. Az új vizsgálati eljárásból és vizsgálati 
ciklusból eddig az idõpontig elegendõ 
vizsgálati adatnak kell rendelkezésre 
állnia. A Bizottság ezért megvizsgálja a 
2020 utáni idõszakra vonatkozó új 
célértékek bevezetésének lehetõségét, és 
adott esetben a rendes jogalkotási 
eljárással összhangban javaslatot tesz. 

__________________
* Ezen albekezdés számozása helytelen a 
bizottsági javaslatban. A 13. cikk (6) 
bekezdésének negyedik albekezdését 
módosítják.

Or. en

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály

1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) 2020-tól kezdve: c) 2020-tól kezdve:

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

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)
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ahol: ahol:
M = a jármû kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

M = a jármû kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

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

M0 = a 13. cikk (5) bekezdésének 
megfelelõen elfogadott érték

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Indokolás

Helyesbítés – hiba a bizottsági javaslatban.
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INDOKOLÁS

2011-ben az Európai Parlament és a Tanács elfogadta az 510/2011/EU rendeletet, amely 
csökkenteni kívánja az új könnyû haszongépjármûvek szén-dioxid-kibocsátását. A rendelet 
13. cikkének (1) bekezdése elõírja, hogy a Bizottságnak meg kell erõsítenie a flottára 
vonatkozó 147 g CO2/km-es átlagos célérték 2020-tól történõ alkalmazásának 
megvalósíthatóságát, és meg kell határoznia a célérték elérésének szabályait. A 2012. július 
11-i COM(2012)0394 javaslat elfogadásával a Bizottság teljesítette a társjogalkotó 
követelését, és megerõsítette, hogy a rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
147 g CO2/km célérték megvalósítható. 

2020-as célérték 

Az elõadó úgy véli, hogy ezt a 2020-tól alkalmazandó 147 g CO2/km-es hosszú távú 
célértéket nem szabad módosítani. Egy ambiciózus célértékrõl van szó, amelyet csak 2011-
ben, azaz kevesebb mint két évvel azt megelõzõen állapítottak meg, hogy a Bizottság 
elfogadta a célérték megvalósítását megerõsítõ javaslatot. Az elõadó ezért teljes mértékben 
támogatja a 2020-as célértéket mint mûszakilag megvalósítható célt megerõsítõ bizottsági 
javaslatot. Az elõadó a következõ okokból ellenzi az érvényes 147 g CO2/km hosszú távú 
célérték bárminemû módosítását:

 a 147 g-os célérték elfogadása óta nem történt olyan változás a környezeti vagy 
gazdasági körülményekben, amely ezen a ponton indokolttá tenné az elérni kívánt 
szint módosítását.

 az 510/2011/EU rendelet 13. cikkének (1) bekezdése megbízza a Bizottságot, hogy 
erõsítse meg a hosszú távú célérték megvalósíthatóságát. Nyilvánvalóan az e 
rendelkezés mögött meghúzódó szándék nem az volt, hogy a Bizottság ambiciózusabb 
célértéket javasolhat. Ezért a 13. cikk (1) bekezdésének szövegével és szellemével az 
egyeztethetõ össze, ha nem változtatják meg a jelenlegi rendeletben meghatározott 
hosszú távú célértéket;

 a gyártóknak is tervezési biztonságra van szükségük. A 2020-as CO2-kibocsátási 
célértéket mindössze két évvel ezelõtt állapították meg; e szakaszban minden további 
változtatás csak aláásná ezt a biztonsággal kapcsolatos jogos igényt; 

 a CO2-kibocsátási célértékek meghatározásakor figyelembe kell venni a könnyû 
haszongépjármûvek hosszú fejlesztési ciklusát. A 2020-ban forgalomba hozandó 
jármûvek esetében a gyártók már a tervezés kései szakaszában vannak. Ha ebben a 
szakaszban módosítják a célértéket, az negatívan érintené a gyártók termelési 
ciklusait;

 a célérték megváltoztatása aláásná a célértékek általános hitelességét is, hiszen 
magának a hosszú távú célértéknek a meghatározás szerinti jellege is az, hogy hosszú 
távon érvényben marad (azaz 2011 és 2020 között);

 bár egyes tanulmányok szerint a 2020-as célérték lehetne ambiciózusabb, vannak 
olyan tanulmányok is, amelyek következtetése szerint a 147 g-os célérték túl 
ambiciózus. Nem megalapozott tehát, hogy bármelyik irányba módosítsák a célértéket; 
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 adathiány: mindeddig adathiány állt fenn, különösen az úgynevezett „többlépcsõs 
jármûvek” tekintetében. 2014 elõtt nem lesz elegendõ vizsgálati adat. Addig nem lehet 
új célértékeket megvitatni, amíg nem áll rendelkezésre elegendõ megbízható adat;

 egy másik figyelembe veendõ tényezõ a pénzügyi válság által fémjelzett jelenlegi 
gazdasági helyzet. Így az európai gyártókra nem hárítható további gazdasági teher 
azzal, hogy ambiciózusabb célértékeket határoznak meg;

 az ambiciózusabb célértékek növelhetik a gyártók beruházási költségeit (például 
kutatás és fejlesztés). Az N1 kategóriájú jármûveket jellemzõen kisiparosok, futárok 
és expressz szállítási szolgáltatások használják, továbbá számos kiskereskedõ, például 
virágkereskedõk és vendéglõsök; ezek többsége kkv. A jogszabály felülvizsgálata nem 
vezethet ahhoz, hogy további terheket rónak a kkv-kra;

 az elõadó tiszteletben tartja a hosszú távú célértékrõl szóló megállapodást, amely 
hosszas és nehéz tárgyalások eredményeként jött létre az Európai Parlament és a 
Tanács között 2011-ben.

2020 utáni célértékek

Az elõadó azt javasolja, hogy legalább 2018. január 1-jéig ne javasoljanak új célértékeket a 
2020 utáni idõszakra, ugyanis ebben az idõpontban lép teljes mûködésbe az új vizsgálati 
ciklus. Az új vizsgálati ciklus a könnyû gépjármûvekre világszerte alkalmazandó vizsgálati 
eljárás (World Light Duty Test procedure – „WLTP”), amely még nem áll rendelkezésre, 
hanem 2014-re irányozták elõ annak elfogadását. A WLTP megváltoztatja majd a CO2-
célértékek meghatározásának alapját, és még nem világos, hogy a vizsgálati ciklusok 
változása miként befolyásolja a mért CO2-kibocsátásokat. Amint rendelkezésre áll az új 
vizsgálati ciklus, éveken át elegendõ megbízható adatot kell gyûjteni az új célértékek 
megbízhatóságának biztosítása érdekében. 

A 2020 utáni idõszak célértékeinek mérlegelése elõtt nyomon kell követni a technológiai 
fejleményeket és a CO2-kibocsátások lehetséges csökkenését is. Ebben a szakaszban nem 
prognosztizálhatók a 2020 utáni idõszak technológiai fejleményei. Az sem világos, hogy 
milyen mértékû lesz az alternatív technológiák piaci fogadtatása. Jelenleg számos 
technológiai forgatókönyv áll rendelkezésre világszerte, és ugyan ezek egyik lehetõsége a 
technológiaváltás, nem egyértelmû, hogy ez miként befolyásolja a jármûvek teljes CO2-
kibocsátását. Ezért az új célérték megvitatása elõtt a CO2-kibocsátások vizsgálata céljából 
több adatot kell gyûjteni. 

Extra kibocsátási egységek

Az extra kibocsátási egységek az alacsony kibocsátású jármûveknek járó további kibocsátási 
egységek. A jelenlegi 510/2011/EU rendeletben minden alacsony, 50 g CO2/km-nél kisebb 
kibocsátású jármû extra kibocsátási egységet kap a gyártói flotta tekintetében. A 510/2011/EU 
rendelet értelmében az extra kibocsátási egységek rendszere 2018-ban lejár. Bár az extra 
kibocsátási egységek a személygépjármûvek CO2-kibocsátásáról szóló új bizottsági javaslat 
részét képezik, nem szerepelnek a könnyû haszongépjármûvek CO2-kibocsátásáról szóló 
jelenlegi javaslatban. Az elõadó viszont úgy véli, hogy az extra kibocsátási egységek fontos 
eszközök az alacsony kibocsátású jármûvek forgalomba hozatalának ösztönzéséhez és ahhoz, 
hogy a gyártókat motiválja az alacsony CO2-kibocsátású technológiák fejlesztésére. Mivel 
még nem ismert, hogy a jövõben melyik lesz a vezetõ alacsony kibocsátású technológia, az 
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extra kibocsátási egységek rendszerét fenn kell tartani. Ráadásul ez nem igényel további 
pénzügyi forrásokat, és így nem hárít terheket az adófizetõkre. 

Annak érdekében, hogy a nagyobb könnyû haszongépjármûveket is bevonják a rendszerbe, és 
a gyártókat a nehezebb jármûkategóriákban is alternatív technológiák fejlesztésére 
ösztönözzék, a küszöbértéket 75 grammra kell emelni. 

Ökoinnovációk

Az elõadó üdvözli a Bizottság megközelítését, hogy a javaslatban fenn kívánja tartani az 
ökoinnovációkat. Az új innovációkat támogatni kell, a javaslat pedig e célból egyértelmû 
ösztönzõket irányoz elõ. Az engedélyezési folyamatot egyszerûsíteni kell, a hatékony 
technológiákat pedig mindig támogatni kell.

A vizsgálati ciklus

A tervek szerint az új európai menetciklust (NEDC) 2014-ben a könnyû gépjármûvekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás (WLTP) új vizsgálati ciklusa váltja fel. E változás 
eredményekét a CO2-kibocsátások vizsgálatának és mérésének eredménye megváltozik. A 
Bizottság azt javasolja, hogy a 147 g-os célértéket a WLTP vizsgálati ciklusával összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján igazítsák ki. Az elõadó azt javasolja, hogy a 2020-
as célértékek tekintetében referenciaként az NEDC-ciklust tartsák meg, a referencia vizsgálati 
ciklus módosítását pedig a lehetséges 2020 utáni célértékek tekintetében javasolja. Erre 2018
elõtt nem kerülhet sor. Minden új célértéket, még ha csak kiigazított célértékrõl is van szó, 
elégséges vizsgálati adat alapján kell meghatározni, és ezekrõl rendes jogalkotási eljárás útján 
kell dönteni. 


