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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

a 443/2009/EK rendeletnek az új személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentési célérték elérésére alkalmas módozatok meghatározása 
tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatról
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság által a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatra 
(COM(2012)0393),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamenthez (C7-0184/2012),

– 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 szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0000/2012),

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 szándékozik léptetni;

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak elismeréseképpen, hogy a 
járművek rendeltetése alapján 

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

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

Or. de

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a személygépkocsik tényleges 
szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit. A 
munka folyamatban van, ám még nem 
fejeződött be, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága keretében ugyanis még 
fejlesztés alatt áll a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás
(World Light Duty Test procedure –
„WLTP“). Erre való tekintettel a 
443/2009/EK rendelet I. melléklete a 
715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket. Annak érdekében, hogy a
gyártók biztonsággal tervezhessenek, a 
mostani vizsgálati eljárást jelen rendelet 
céljából 2020-ig meg kellene tartani. 
2021-től a WLTP-nek kell felváltania a 
mostani vizsgálati eljárást. Amint a 
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WLTP-t 2021-ben jelen rendelet céljára 
alkalmazzák, ki kell igazítani az I. 
mellékletben foglalt határértékeket annak 
érdekében, hogy a követelmények 
szigorúsága hasonló maradjon a gyártókra 
és a járműosztályokra nézve.

Or. de

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 2 pont
2009/443/EK 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 
személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban.”

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

Or. de

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
f) „fajlagos CO2-kibocsátás”: a 
személygépkocsinak a 715/2007/EK 
rendelettel összhangban mért és a 
megfelelőségi nyilatkozatban „CO2-
kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel 
feltüntetett CO2-kibocsátása. A 
715/2007/EK rendelet szerinti 
típusjóváhagyással nem rendelkező 
személygépkocsik esetében fajlagos CO2-
kibocsátás a 692/2008/EK rendeletben a 
személygépkocsikra vonatkozóan 
megállapított mérési eljárásnak, vagy 
pedig a Bizottság által az ilyen 
személygépkocsik CO2-kibocsátásának 
megállapítása céljára elfogadott 
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eljárásoknak megfelelően mért CO2-
kibocsátás; e pont alkalmazására csak 
2021. január 1-jétől vonatkoznak a mérési 
eljárás módosításai, amelyeket a 
715/2007/EK rendelet és a 692/2008/EK
rendelet tartalmazza, és amelyek 2013. 
január 1-jén lépnek hatályba.”

Or. de

Módosítás 6

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási egységek
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-
nél kisebb fajlagos CO2-kibocsátású vagy 
tisztán elektromos meghajtás során 40 
km-es minimális menettávolsággal 
rendelkező új személygépkocsik az 
alábbiaknak számítanak: 
- 2012-ben 3,5 gépkocsinak;
- 2013-ben 3,5 gépkocsinak;
- 2014-ben 2,5 gépkocsinak;
- 2015-ben 2,5 gépkocsinak;
- 2016-ben 2,5 gépkocsinak;
- 2017-ben 2,5 gépkocsinak;
- 2018-ben 2 gépkocsinak;
- 2019-ben 2 gépkocsinak;
- 2020-ban 2 gépkocsinak.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti többszörös 
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számításra csak akkor kerül sor, ha egy 
gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátásai 
az adott naptári évben legfeljebb 15%-kal 
haladják meg a fajlagos kibocsátásokra 
vonatkozó célértékeiket.
(1b) 2016 és 2020 között a gyártók az (1) 
bekezdésben szabályozott extra kibocsátási 
egységeket a 8. cikk (3a) bekezdésében 
említett nyilvántartásban tudják 
megtakarítani.
(1c) 2016. január 1. és 2023. december 31. 
között a gyártók felszólíthatják a 
Bizottságot, hogy a (3) bekezdés szerint 
megtakarított extra kibocsátási 
egységeiket vegyék figyelembe az átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátások 
kiszámításakor.”

Or. de

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 pont
2009/443/EK rendelet
5 a cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 a pont (új)
2009/443/EK rendelet
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 8. cikk a (3) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Bizottság nyilvántartást vezet az 5. 
cikk (1c) bekezdésében említett 
megtakarításokról. A nyilvántartásnak 
hozzáférhetőnek kell lennie a 
nyilvánosság számára.”

Or. de

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 8. cikk (4) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról. A központi 
nyilvántartásnak hozzáférhetőnek kell 
lennie a nyilvánosság számára.
A Bizottság 2011-től kezdődően 
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legkésőbb minden év június 30-ig 
gyártónként előzetes számítással 
meghatározza a következőket:
a) átlagos fajlagos CO2-kibocsátás az 
előző naptári évben;
b) fajlagos kibocsátási célérték az előző 
naptári évben; valamint
c) az a) pont alapján kiszámított előző 
naptári évi átlagos fajlagos CO2-
kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos 
kibocsátási célérték közötti különbség.
A Bizottság emellett 2016-tól kezdődően és 
2023-ig bezárólag legkésőbb minden év 
június 30-ig előzetes számítással 
meghatározza a következőket gyártónként:
a) az átlagos fajlagos CO2-kibocsátások az 
előző naptári évben az 5. cikkben említett 
extra kibocsátási egységek 
figyelembevétele nélkül,
b) az a) pont alapján kiszámított előző 
naptári évi átlagos fajlagos CO2-
kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos 
kibocsátási célérték közötti különbség.
A Bizottság minden gyártót értesít a rá 
vonatkozó előzetes számításról. Az 
értesítésben fel kell tüntetni a 
nyilvántartásba vett új személygépkocsik 
darabszámára és fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó adatokat 
tagállamonkénti bontásban.

Or. de

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 c pont (új)
2009/443/EK rendelet
8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4c) A 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
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következő szöveg lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti előzetes 
számításról kapott értesítéstől számítva 
három hónap áll az adott gyártó 
rendelkezésére, hogy értesítse a 
Bizottságot az adatokban talált esetleges 
hibákról, megjelölve a tagállamot, 
amelyre a hiba – megítélése szerint –
vonatkozik.
2016-tól egészen 2023-ig bezárólag 
minden gyártó a (4) bekezdés szerinti 
előzetes számításról kapott értesítéstől 
számítva három hónapon belül értesíti a 
Bizottságot, hogy az előző naptári évi 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátásai 
számításakor a Bizottságnak figyelembe 
kell-e vennie az 5. cikkben említett extra 
kibocsátási egységeket.
A Bizottság megvizsgálja a gyártóktól 
kapott összes értesítést és október 31-ig 
megerősíti vagy módosítja a (4) bekezdés 
szerinti előzetes számításokat.”

Or. de

Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 12. cikk (1) bekezdésének 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 átlagos 
fajlagos kibocsátási célértékének 
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legfeljebb 7 g CO2/km-rel való 
csökkentéséhez járulhatnak hozzá.”

Or. de

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A 12. cikk (2) bekezdésének első 
mondata helyébe a következő szöveg lép:

(9) A 12. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

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

„(2) „A Bizottság végrehajtási aktusok 
révén részletes rendelkezéseket fogad el az
(1) bekezdésben említett innovatív 
technológiák vagy innovatív technológiai 
csomagok jóváhagyására szolgáló 
eljárásról. Ezeket a végrehajtási jogi
aktusokat az e rendelet 14. cikkének (2) 
bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 
eljárással összhangban kell elfogadni. Az 
eljárási szabályok az alábbi 
kritériumokon alapulnak:
a) a beszállító vagy a gyártó felel az 
innovatív technológiák vagy az innovatív 
technológiai csomagok használatával 
elért CO2-csökkentésért;
b) az innovatív technológiák vagy 
innovatív technológiai csomagok 
igazoltan hozzájárulnak a CO2-
csökkentéshez;
c) az innovatív technológiák és az 
innovatív technológiai csomagok egy 
személygépkocsi fajlagos CO2-
kibocsátására gyakorolt hatása a standard 
vizsgálati ciklusban legfeljebb 25%-ot 
tehet ki; az innovatív technológiákra és 
az innovatív technológiai csomagokra 
nem vonatkoznak az 1. cikkben említett 
10 g CO2/km-es csökkentés teljesítését 
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előirányzó további kiegészítő 
intézkedések, illetve nem kötelezőek a 
közösségi jog más rendelkezései 
értelmében.”

Or. de

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 a pont (új)
2009/443/EK rendelet
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 12. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) Annak a beszállítónak vagy 
gyártónak, amelyik valamilyen 
intézkedést innovatív technológiaként 
vagy innovatív technológiai csomagként
szeretne jóváhagyatni, jelentést kell 
benyújtania a Bizottságnak, amely 
tartalmaz egy független és tanúsított 
szervezet által készített ellenőrzési 
jelentést is. Ha bármilyen esetleges 
kapcsolat áll fenn az intézkedés és egy 
már korábban jóváhagyott innovatív 
technológia vagy innovatív technológiai 
csomag között, akkor erről a jelentésnek 
említést kell tennie, az ellenőrzési 
jelentésnek pedig értékelnie kell, hogy e 
kapcsolat milyen mértékben módosítja 
az egyes intézkedések révén elért
csökkentéseket.”

Or. de
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 9 b pont (új)
2009/443/EK rendelet
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 12. cikk (4) bekezdése után a 
szöveg a következő cikkel egészül ki:
„(4a) A Bizottság évente egyszer jelentést 
terjeszt a Tanács és a Parlament elé a 
jóváhagyott és elutasított innovatív 
technológiákról és innovatív technológiai 
csomagokról.”

Or. de

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 10 pont – b pont
2009/443/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) A (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(3) 2012-től kezdve a Bizottság 
hatásvizsgálatot végez, hogy a 
715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) 
bekezdése értelmében 2014-ig 
felülvizsgálja az említett rendeletben a 
CO2-kibocsátások mérésére 
vonatkozóan meghatározott eljárásokat 
annak érdekében, hogy 2021-től 
átdolgozott mérési eljárást alkalmazzon. A 
Bizottság többek között megfelelő 
javaslatokat tesz az eljárások 
kiigazítására vonatkozóan annak 
érdekében, hogy megfelelően tükrözzék 
a gépkocsik tényleges CO2-kibocsátási 
jellemzőit, valamint a 12. cikkben 
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foglaltak szerint jóváhagyott innovatív 
technológiák alkalmazására 
vonatkozóan, ami tükröződhet a 
tesztelési ciklusban. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy ezeket az 
eljárásokat a későbbiekben rendszeresen 
felülvizsgálják.”

Or. de

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben foglalt képleteket 
hozzáigazítsa a fajlagos szén-dioxid-

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

kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben előírt vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változásokhoz, biztosítva azt, 
hogy a régi és az új vizsgálati eljárás 
hasonlóan szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben. Az új vizsgálati eljárás által 
meghatározott eltéréseket teljes mértékben 
közelíteni kell egymáshoz. Ez a kiigazítás 
2021. január 1-jétől érvényes.

Or. de
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INDOKOLÁS

E javaslat célja, hogy az új gépjárművek CO2-kibocsátását modern meghajtási megoldások 
alkalmazásával jelentősen, de egyben gazdaságosan és ökológiai szempontból ésszerűen 
tovább csökkentse. 
2006 óta 160 g CO2/km-es flottaérték érvényes, 2015-től 130 g CO2/km-es érték, 2020-tól 
pedig 95 g CO2/km. Ez rendkívül nagyratörő érték. Az előadó számára fontos ezt a célértéket 
elérni, noha az az utóbbi évek legnagyobb csökkentését jelenti. A Bizottság emellett a 
COM(2012)393 javaslatában arra tett javaslatot, hogy az új személygépkocsik fajlagos CO2-
kibocsátása számításának növekedési együtthatóját a 443/2009/EK rendeletben az a = 0,0457-
ről a = 0,0333-re csökkentsék. Ez a csökkentés a görbe 27%-kal történő további csökkentését 
jelenti, ami a kisebb gépjárművek gyártóihoz képest éppen a nagyobb prémium gépjárművek 
gyártóit terheli nagyobb költségekkel. Mivel azonban a nagyobb járművek azok, amelyek 
általában a legfejlettebb technológia alkalmazásában viszik a prímet, az előadó helyénvalónak 
tartja, hogy reális ösztönzőrendszert javasoljon, amely támogatja az új, környezetbarát 
meghajtási megoldások fejlesztését és alkalmazását. A tagállamok államháztartásai ezáltal, de 
főleg keresztfinanszírozás útján nem terhelhetők. Az előadó egyben biztosítani akarja, hogy 
az új személygépkocsik és a gyártók széles spektruma megmaradjon az új személygépkocsik 
gyártói közötti tisztességes verseny további lehetővé tétele érdekében. Egyebekben pedig nem 
lehet az az EU célja, hogy a járműválasztás szabadságát törvényileg korlátozza.

Az ösztönzőrendszernek minden gyártó számára lehetővé kell tennie, hogy 2020-ig 
úgynevezett szuperkrediteket takarítsanak meg, amelyeket a Bizottság egy nyilvánosan 
hozzáférhető jegyzéken keresztül kezel. A gyártóknak aztán lehetőségük van a Bizottsággal 
közölni, hogy a megtakarított extra kibocsátási egységeket naptári évenként rugalmasan 
elszámolják-e saját egyéni céljuk eléréséhez, vagy sem. Mindenesetre a gyártók számára csak 
akkor lesz engedélyezett az elszámolás, ha az adott naptári évben legfeljebb 15%-kal haladják 
meg saját fajlagos kibocsátási célértéküket. Emellett csak azok a járművek esetében 
alkalmazhatók a szuperkreditek, amelyek fajlagos CO2-kibocsátása legfeljebb 50 g CO2/km 
vagy amelyek tisztán elektromos üzemmódban legalább 40 km-es távolság megtételére 
képesek. Ezzel a gyártók arra lesznek kényszerítve, hogy továbbra is erőteljesen ruházzanak 
be alternatív meghajtásokba, illetve koncepcióikat dobják piacra. Az ösztönzőrendszer 2023-
ban ér véget. A szorzót fokozatosan csökkentik, 2018-tól a 2-es faktornak felel meg.  

Annak érdekében, hogy a fogyasztók számára legyen összehasonlítási alap, minden gyártó 
minden egyes modelljének üzemanyag-fogyasztását a standard vizsgálati eljárás, az NEDC (új 
európai menetciklus) keretében mérik. Jelenleg a Bizottság és más intézmények egy új 
változaton, a WLTP-n (Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure) dolgoznak. 
Azért, hogy a gyártók is biztosabban tervezhessenek, szükség van arra, hogy az NEDC-t a 95 
g CO2/km érték 2020-ig történő elérésének alapjaként határozzák meg. Ezután a WLTP 
felváltja a régi tesztciklust és a 2020 utáni cél mérésének alapjául szolgál. 

Az új személygépkocsik gyártói és azok beszállítói ösztönzést kell, hogy kapjanak olyan 
technológiák és technológiai csomagok (ökoújítások) hitelesítésére, valamint beépítésére, 
amelyek tovább csökkentik az üzemanyag-fogyasztást és az ezzel közvetlenül összefüggő 
CO2 kibocsátást. Időnként azért nincs elismert ökoújítás, mivel a vizsgálati eljárás túlságosan 
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sokáig tart és túl nagy költségekkel jár. Ezért az előadó szükségesnek látja, hogy sikerüljön az 
egyszerűsítés ösztönzése, illetve innovatív technológiák vagy technológiai csomagok 
elismerése. Ahogy a 443/2009/EK rendelet kimondja, e technológiák az egyes gyártók átlagos 
fajlagos kibocsátási célértékének legfeljebb 7 g CO2/km-rel való csökkentéséhez járulhatnak 
hozzá. 

Mivel egyelőre nem belátható, hogy a fogyasztók mely alternatív meghajtási megoldásokat 
fogják elfogadni, nincs értelme már 2014-ben a 2020 utáni időszakra vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatát előterjeszteni. Az előadónak az a véleménye, hogy a jövőbeli piaci helyzetet 
2017 előtt nincs értelme újraértékelni. 


