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RÖVID INDOKOLÁS

1995 óta létezik közösségi stratégia a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásainak csökkentésére. A Környezetvédelmi Tanács már 2000. október 10-i 
következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan 
vizsgálja meg a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő intézkedések lehetőségét. A 443/2009/EK 
rendelettel megállapították a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozó célokat, és ezzel egyidejűleg utaltak a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-
célértékének szükségességére. 

Könnyű haszongépjárműveket főleg üzleti vállalkozások, például kis- és középvállalkozások 
használnak, és azok a járműpark mintegy 12%-át teszik ki. A könnyű haszongépjárműveket 
használják az iparosok, a futárszolgálatok és az expressz kézbesítési szolgáltatók, valamint 
sok kiskereskedő, mint például a virágárusok vagy a vendéglátósok stb. Elengedhetetlenek az 
EU számos régiójában a lakosság napi szükségleteket kielégítő árukkal történő ellátásához, 
illetve a munkahelyteremtéshez és a növekedés elősegítéséhez. 

1. Jogalap
Az előadó meggyőződése szerint a jogalapot ki kell terjeszteni az EUMSz. 114. cikkére is (az 
EKSz. korábbi 95. cikke), mivel a szabályozás a belső piac harmonizálására irányul.

2. A rendelettervezet célja
A jelen rendeletre irányuló javaslattal az Európai Bizottság 2014-től 2016-ig fokozatosan 
egységes, 175 g CO2/km-es szén-dioxid-kibocsátási célt akar elérni a könnyű 
haszongépjárművek esetében. A javaslat emellett a könnyű haszongépjárművekre a 135 g 
CO2/km-es hosszú távú célérték elérését határozza meg, amely 2020-tól lenne érvényes, 
amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált eredményei megerősítik ennek megvalósíthatóságát. 
Az Európai Parlament támogatja a Bizottság által követett általános célokat, azonban 
feltétlenül szükségesnek tart egy hosszabb átmeneti időszakot. A Tanács és a Parlament által 
elfogadandó rendeletnek versenysemleges, társadalmi szempontból vállalható és tartós 
csökkentési célokra kellene törekednie, amelyek megfelelnek az európai gépkocsigyártók, 
valamint azok nemzetközi versenyben elfoglalt helye sokféleségének, valamint ezzel 
egyidejűleg figyelembe veszik a kis- és középvállalkozások jogos szempontjait. 

3. Bevezetési szakasz 
Az új típusok és új platformok kifejlesztéséhez a könnyű haszongépjárművek területén a 
gépjárműipar adatai szerint mintegy 10 évre van szükség; a termékciklusok emellett 
hosszabbak, mint a személygépkocsik esetében. A Bizottság azt javasolta, hogy 2014-től a 
175 g CO2/km-es célt többéves átmeneti szakaszban valósítsák meg. A hosszabb ciklusok 
alapján a bevezetésnek 2015-ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő 
járművek már fejlesztés alatt állnak, illetve gyártási szakaszban vannak. A 2015–2018 közötti 
időszakra vonatkozó átmeneti időtartam az új gépkocsiflották 65%-os, 75%-os, 80%-os és 
100%-os célja elérésének alternatív elosztásában megfelel a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendeletben szereplő időtartamnak és 
elosztásnak. A 150 g CO2/km-es korrigált hosszú távú célt 2018-tól kell fokozatosan 



AD\821468HU.doc 3/27 PE439.327v02-00

HU

bevezetni azért, hogy átmeneti időszakokat biztosítsanak a gyártók számára, valamint hogy 
lehetővé tegyék az innovatív és üzemanyag-takarékos technológiák folyamatos alkalmazását.

4. Több lépcsőben készített járművek
A haszongépjárműveket gyakran több lépcsőben készítik el. A járműgyártó először alvázat 
készít, amely ezt követően a teljes jármű további előállítási folyamatának alapját képezi a 
gyártó számára. A több lépcsőben elkészített kis haszongépjárművek aránya körülbelül 25%-
ot tesz ki, a nehéz haszongépjárművek esetében ez az arány még nagyobb. Ezeket a 
járműveket bevonták a rendeletre irányuló javaslatba. A befejezett jármű kibocsátásainak 
vizsgálatához ideiglenes, átmeneti módszert kell alkalmazni, amely szerint a gyártók 
átvállalják a felelősséget a befejezett jármű szén-dioxid-kibocsátásaiért. A javasolt módszer 
azonban nem alkalmas a teljes jármű kibocsátásainak valós vizsgálatára. Emellett a gyártók 
nem rendelkeznek az ehhez szükséges adatokkal. A Bizottság egy munkadokumentum 
keretében már megvitatott alternatív módszereket a több lépcsőben elkészített járművek 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátásának meghatározására, és azt a felszólítást kapta, hogy 2011-ig 
terjesszen elő javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a befejezett járművek 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátásának meghatározására vonatkozó megfelelő módszerre.

5. Szankciók
A megállapított célértékek túllépése esetén felszámított díjat már a személygépkocsik szén-
dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelet meghatározta. A szankció 
egy hatéves átmeneti időszakban a túllépés nagyságától függően grammonként 5–95 euró 
között mozog, ezt követően pedig grammonként 95 eurót tesz ki. A könnyű 
haszongépjárművek esetében a Bizottság hasonló eljárási módot javasolt, a legmagasabb érték 
azonban 120 euró lenne. A könnyű haszongépjárművek többletkibocsátási díja nem lehet 
magasabb, mint a személygépkocsiké. Az értékeket ezért a díjak szintjén, valamint az időbeli 
elosztás tekintetében is a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 
443/2009/EK rendelethez hasonlóan kell kiigazítani.

MÓDOSÍTÁS:

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
Első bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– tekintettel az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésre és különösen annak 

– tekintettel az Európai Unió működéséről 
szóló szerződésre és különösen annak 192. 
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175. cikkének (1) bekezdésére, cikkének (1) bekezdésére,

Indokolás

Technikai kiigazítás, mivel a rendeletre a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése előtt tettek 
javaslatot.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Bizottság elvégezte a fenntartható 
fejlesztési stratégia felülvizsgálatát, 
középpontba helyezve a fenntartható 
fejlődés szempontjából leginkább sürgető 
problémákat, így például a közlekedést, az 
éghajlatváltozást, a közegészségügyet és az 
energiatakarékosságot. Ezek a problémák 
összefüggenek egymással, és a közlekedés 
terén bevezetett energiahatékonysági 
intézkedésekkel kezelhetők.

Indokolás

Szerepelnie kell hivatkozásnak az Európai Unió átfogó stratégiáira – a fenntartható fejlődési 
stratégia egy fontos stratégiai dokumentum, amelyet a preambulumbekezdések még nem 
említettek.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A közúti forgalom növekedése és az 
ebből eredő, növekvő veszély és 
kellemetlenség minden tagállam számára 
komoly közúti közlekedésbiztonsági és 
környezetvédelmi problémákat okoz.
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Indokolás

Az új TERM-jelentés Európai Környezetvédelmi Ügynökség általi közzététele éppen most 
mutatott rá, hogy a közúti forgalom továbbra is súlyos környezetvédelmi problémákhoz vezet 
Európában. A közúti forgalom biztonsági vonatkozását is ki kell emelni.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Az 1999/94/EK irányelv már előírta a 
személygépkocsikra vonatkozóan, hogy a 
végfelhasználóknak szánt írott 
reklámanyagoknak tartalmazniuk kell a 
jármű hivatalos CO2-kibocsátási és 
hivatalos üzemanyag-fogyasztási adatait. 
A Bizottság a 2003/217/EK ajánlásában 
úgy értelmezte, hogy ebbe beletartoznak a 
hirdetések is. Az 1999/94/EK irányelv 
hatályát tehát ki kellene terjeszteni a 
könnyű haszongépjárművekre is, hogy az 
azokra vonatkozó hirdetéseknek 
tartalmazniuk kelljen a jármű hivatalos 
CO2-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási 
adatait, amennyiben energiával vagy árral 
kapcsolatos információkat tesznek közzé.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
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Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2014 és 2016 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2015 és 2018 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a 443/2009/EK 
rendeletben megadott átfutási időkkel és az 
átmeneti bevezetési időszak e rendeletben
meghatározott hosszával.

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb termékciklus alapján a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakaszban vannak. A 2015 és 2018 közötti átmeneti időszakra 
vonatkozó átmeneti időtartam 65/75/80/100%-os elosztásban megfelel a személygépjárművek 
szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendeletben szereplő 
időtartamnak és elosztásnak.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piaci rés betöltésére hivatott járműveket, 
illetve járműveket kis mennyiségekben 
előállító gyártókra meghatározott 
célértékek világosan tükrözzék a gyártók 
sajátosságait és összhangban legyenek a 
gyártók csökkentési lehetőségeivel, az 
adott gyártó járműveinek a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátást csökkentő technológiai 
lehetőségeit figyelembe véve, illetve az 
érintett piaci szegmensek 
jellegzetességeivel összhangban alternatív 
kibocsátáscsökkentési célértékeket kell 
meghatározni. Erre az eltérésre 
vonatkoznia kell az I. mellékletben 
meghatározott fajlagos kibocsátási célok 
felülvizsgálatának, amit legkésőbb 2013 
elejéig el kell végezni.

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piaci rés betöltésére hivatott járműveket, 
illetve járműveket kis mennyiségekben 
előállító gyártókra meghatározott 
célértékek világosan tükrözzék a gyártók 
sajátosságait és összhangban legyenek a 
gyártók csökkentési lehetőségeivel, az 
adott gyártó járműveinek a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátást csökkentő technológiai 
lehetőségeit, valamint minden gyártó 
könnyű haszongépjárművei szén-dioxid-
kibocsátásainak átlagértékét figyelembe 
véve, illetve az érintett piaci szegmensek 
jellegzetességeivel összhangban alternatív 
kibocsátáscsökkentési célértékeket kell 
meghatározni. Erre az eltérésre 
vonatkoznia kell az I. mellékletben 
meghatározott fajlagos kibocsátási célok 
felülvizsgálatának, amit legkésőbb 2013 
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elejéig el kell végezni.

Indokolás

Egy alternatív kibocsátási cél előírása e gyártókat arra kötelezi, hogy a flottagyártóknál több 
erőfeszítést tegyenek, ezzel egyidejűleg azonban tisztességes feltételeket biztosít számukra 
azzal, hogy referenciapontként használja a könnyű haszongépjárművek gyártói szén-dioxid-
kibocsátásainak átlagértékét.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-től kezdve minden naptári 
évre vonatkozóan többletkibocsátási díjat 
kell fizetniük. A díj összege annak 
arányában változik, hogy az adott gyártó 
milyen mértékben lépte túl a célértéket. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2015. január 1-től kezdve minden naptári 
évre vonatkozóan többletkibocsátási díjat 
kell fizetniük. A díj összege annak 
arányában változik, hogy az adott gyártó 
milyen mértékben lépte túl a célértéket. Az 
összhang biztosítása érdekében a díjat a 
443/2009/EK rendeletben 
meghatározotthoz hasonló módszerrel kell 
megállapítani. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb termékciklus alapján a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakaszban vannak. A többletkibocsátási díjat hasonlóképpen 2015. 
január 1-jétől kellene felszámolni.

Módosítás 8
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Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
befejezett járművek CO2-kibocsátási 
értékei és üzemanyag-hatékonysága 
reprezentatívak legyenek, és ne becsüljék 
alul a tényleges CO2-kibocsátásokat, a 
Bizottságnak az egyes járműtípusok 
kibocsátásának megállapítására egy 
meghatározott számítási módszertant kell 
előterjesztenie.

Indokolás

A befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátásának megállapítására a Bizottság által javasolt 
módszert egy bizottsági munkadokumentumban – melyben utalnak egy alternatív módszer 
kidolgozására – már alkalmatlanként jellemezték. A magas piaci részesedés miatt mielőbb 
meg kell határozni a megfelelő eljárást, amellyel meghatározható a befejezett járművek CO2-
kibocsátásainak reprezentatív értéke és tömege.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat.

törölve

Indokolás

A további konkrét szabályok bevezetésére való hivatkozás a rendeletre irányuló javaslat 
rendszerébe ütközik.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) 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 megvizsgálni annak 
lehetőségét, hogy egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatálya terjedjen ki a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a 
céllal, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

törölve

Indokolás

A gépjárművek sebességének korlátozására vonatkozó szabályok a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak.  Ezen intézkedéseket ezenkívül közlekedésbiztonsági, nem pedig környezetvédelmi 
okokból vezették be.

Módosítás 11

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.

Módosítás 12
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Ezt a rendeletet a Közösség integrált 
megközelítésének részeként 10 g CO2/km-
es csökkentésnek megfelelő további 
intézkedések egészítik ki.

Indokolás

Ez a javaslat a Bizottság közúti járművek éghajlat-változási hatásainak kezelését célzó, 2007-
ben elindított szabályozási folyamatának folytatása.

Ez annak folytatása, és emellett a rendelkezéseknek összhangban kell lenniük a 443/2009/EK 
rendeletben az új személygépkocsikból származó kibocsátásra vonatkozó célkitűzések 
végrehajtása tekintetében meghatározott jogszabályi kerettel, amint azt az e rendeletre 
irányuló javaslat (6) preambulumbekezdése és 11. cikke egyértelműen elismeri.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem kell figyelembe venni a 
Közösségen kívüli korábbi nyilvántartásba 
vételt, ha az a Közösségben való 
nyilvántartásba vétel előtt kevesebb mint 
három hónappal történt.

A magyar változatot nem érinti.

Indokolás

A módosítás a nyelvi egyértelműsítését és a személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának 
csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelet szövegével való koherenciát szolgálja.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „fajlagos szén-dioxid-kibocsátás”: a 
könnyű haszongépjárműnek a 

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

715/2007/EK rendelettel összhangban mért 
és a teljes vagy befejezett jármű
megfelelőségi nyilatkozatában „szén-
dioxid-kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel 
feltüntetett kibocsátása;

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „fajlagos kibocsátási célérték”: egy 
gyártó vonatkozásában az általa gyártott 
összes könnyű haszongépjármű 
tekintetében az I. melléklet szerint 
megállapított indikatív fajlagos CO2-
kibocsátás átlaga.

g) „fajlagos kibocsátási célérték”: egy 
gyártó vonatkozásában az általa gyártott 
összes könnyű haszongépjármű 
tekintetében az I. melléklet szerint 
megállapított indikatív fajlagos CO2-
kibocsátás átlaga, vagy – amennyiben a 
gyártó jogosult a 10. cikk szerinti 
mentességre – a mentesítés alapján 
meghatározott fajlagos kibocsátási 
célérték.

Indokolás

Az e rendelet 10. cikke alapján mentesítésben részesített gyártók külön kibocsátási céljára 
történő hivatkozást szintén fel kell venni a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának 
csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelet szövegével való koherencia miatt.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „alapterület”: a nyomtáv és a 
tengelytávolság szorzata a megfelelőségi 
nyilatkozatban feltüntetettek és a 
2007/46/EK irányelv I. mellékletének 2.1. 
és 2.3. pontjában meghatározottak szerint.

Indokolás

A II. melléklet B. részének (5) és (6) pontjával való összhang érdekében beillesztett 
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meghatározás.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „hasznos teher”: a 2007/46/EK 
irányelv III. melléklete szerinti 
műszakilag megengedett legnagyobb 
össztömeg és a jármű tömege közötti 
különbség.

Indokolás

A jogbiztonság és az egyértelműség miatt minden olyan fogalmat is fel kell venni a 3. cikkben 
szereplő „fogalommeghatározások” közé, amelyre a rendelet szabályokat vonatkoztat.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti eltérést
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyűhaszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátása ne haladja meg 
az I. melléklettel, illetve ha a gyártó 
számára a 10. cikk szerinti mentességet
engedélyeznek, az adott mentesítéssel
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Az egyes gyártók fajlagos CO2-
kibocsátásnak meghatározása céljából az 
egyes gyártók által előállított, az adott 
évben nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek az alábbiakban 
meghatározott százalékát kell figyelembe 
venni:

Az egyes gyártók fajlagos CO2-
kibocsátásnak meghatározása céljából az 
egyes gyártók által előállított, az adott 
évben nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek az alábbiakban 
meghatározott százalékát kell figyelembe 
venni:

– 2015-ben az új könnyű 
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haszongépjárművek 65%-a,
– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2017-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100%-a.

– 2018-tól kezdve az új könnyű
haszongépjárművek 100%-a.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2016-ban 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2017-ben 2,0 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

– 2018-tól kezdve 1,0 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Sebességkorlátozó készülékek

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyűhaszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy könnyű 
haszongépjárművei fel legyenek szerelve 
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sebességkorlátozó készülékkel, amelyeken 
maximális sebességként 120 km/óra 
sebességet kell beállítani.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2012. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban. 
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen. 

(1) A 2013. január 1-jével kezdődő évre és 
minden későbbi naptári évre vonatkozóan a 
tagállamok nyilvántartást vezetnek a 
területükön nyilvántartásba vett összes új 
személygépkocsi adatairól a II. melléklet 
A. részével összhangban. Ezeket az 
adatokat a gyártók, illetve az egyes 
tagállamokban a gyártók által kijelölt
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 
minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

Indokolás

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Módosítás 22
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Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – 2013-tól kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

(2) A tagállamok – 2014-től kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Indokolás

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról, majd a nyilvántartást 
közzéteszi. A Bizottság legkésőbb 2013. 
június 30-ig, majd attól kezdve évente, 
előzetes számítással meghatározza a 
következőket gyártónként:

(4) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról, majd a nyilvántartást 
közzéteszi. A Bizottság legkésőbb 2014. 
június 30-ig, majd attól kezdve évente, 
előzetes számítással meghatározza a 
következőket gyártónként:
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Indokolás

A módosítást a következetesség indokolja. Az ellenőrzésnek a piaci torzulások és a gyártók 
megkülönböztetésének elkerülése érdekében összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával. A személygépkocsikra vonatkozó rendelet tapasztalataiból az derül ki, hogy 
nehéz az ellenőrzés. Hosszabb átfutási időre van szükség a megbízható ellenőrzési rendszer 
létrehozásához, különösen mivel egyelőre nem állnak rendelkezésre teljes körű N1-adatok az 
EU-27 szintjén, így a kiindulási pont meghatározása még nehezebb, mint a személyautók 
esetében.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A 2012. és 2013. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(7) A 2013. és 2014. naptári év 
vonatkozásában, továbbá az (5) bekezdés 
szerint elvégzett számítások alapján a 
Bizottság értesíti a gyártót, ha a Bizottság 
azt állapítja meg, hogy a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

Indokolás

A módosítást a következetesség indokolja. Az ellenőrzésnek a piaci torzulások és a gyártók 
megkülönböztetésének elkerülése érdekében összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az ellenőrzést 2014. január 1-jétől 
kezdődő hatállyal kiterjesztik a befejezett 
járművekre.

Indokolás

A teljes jármű-típusjóváhagyást (2007/46/EK) csak 2013 májusától kezdődően fogják 
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alkalmazni a befejezett járművek valamennyi típusára. Az ellenőrzést így 2014. januártól 
kezdődő hatállyal kell kiterjeszteni a befejezett járművekre. 2014 lesz az első teljes naptári év, 
amelynek során a rendelkezésre álló új eljárásoknak megfelelően kerül sor ellenőrzésre, és a 
befejezett járművek CO2-kibocsátásaira és tömegére vonatkozó adatok gyűjtésére.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(1) A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 
vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
többletkibocsátási díjat a következő 
képlettel kell kiszámítani 

(2) Az (1) bekezdés szerinti 
többletkibocsátási díjat a következő 
képlettel kell kiszámítani 

a) 2014-től 2018-ig: a) 2015-től 2019-ig:
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.

ii. 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

ii. 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

iii. 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

iii. 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:

iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:

(Többletkibocsátás × 5 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

(Többletkibocsátás × 5 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

b) 2019-től kezdve: b) 2020-tól kezdve:
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(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

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

(3) A Bizottság megállapítja az (1) 
bekezdés szerinti többletkibocsátási díj 
behajtására szolgáló módszereket.

(3) A Bizottság megállapítja az (1) 
bekezdés szerinti többletkibocsátási díj 
behajtására szolgáló módszereket.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
13. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
13. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(4) A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.

(4) A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság legkésőbb 2013. október 
31-ig, majd attól kezdve minden év október 
31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

(1) A Bizottság legkésőbb 2014. október 
31-ig, majd attól kezdve minden év október 
31-ig jegyzéket tesz közzé, amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

Indokolás

A módosítást a következetesség indokolja. A közzétételnek a piaci torzulások és a gyártók 
megkülönböztetésének elkerülése érdekében összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 

(2) 2016. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
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gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

Indokolás

A kezdődátum a bevezetési időszak 2015-ös kezdetével módosul.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. melléklet szerint számított 
fajlagos kibocsátási célérték alóli 
mentesítésre irányuló kérelmet nyújthat be 
az a gyártó, amely naptári évenként 
legfeljebb 22 000 olyan új könnyű 
haszongépjárművet állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba, és:

(1) Az I. melléklet szerint számított 
fajlagos kibocsátási célérték alóli 
mentesítésre irányuló kérelmet nyújthat be 
az a gyártó, amely naptári évenként 
legfeljebb 25 000 olyan új könnyű 
haszongépjárművet állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba, és:

Indokolás

A 25 000 új könnyű haszongépjárműre történő növelés jobban képezi le a kisszériában 
gyártók helyzetét, mint a 22 000 darabjárműre vonatkozó határérték.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) olyan kapcsolt gyártók csoportjának 
tagja, amely naptári évenként együttesen 
legfeljebb 22 000 olyan új könnyű 
haszongépjárművet állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
vagy

b) olyan kapcsolt gyártók csoportjának 
tagja, amely naptári évenként együttesen 
legfeljebb 25 000 olyan új könnyű 
haszongépjárművet állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
vagy

Indokolás

A 25 000 új könnyű haszongépjárműre történő növelés jobban képezi le a kisszériában 
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gyártók helyzetét, mint a 22 000 darabjárműre vonatkozó határérték.

Módosítás 31

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 –
, valamint minden gyártó könnyű 
haszongépjárműve szén-dioxid-
kibocsátásának átlagértékével arányos 
fajlagos kibocsátási célérték, figyelembe 
véve a gyártott könnyű haszongépjármű 
típus piacának jellegzetességeit.

Indokolás

Egy alternatív kibocsátási cél előírása e gyártókat arra kötelezi, hogy a flottagyártóknál több 
erőfeszítést tegyenek, ezzel egyidejűleg azonban tisztességes feltételeket biztosít számára 
azzal, hogy referenciapontként használja a könnyű haszongépjárművek gyártói szén-dioxid-
kibocsátásainak átlagértékét.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok az alábbi innovatív 
technológiákra vonatkozó kritériumokon 
alapulnak:

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok összhangban vannak a 
443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdése szerint hozott rendelkezésekkel,
és az alábbi innovatív technológiákra 
vonatkozó kritériumokon alapulnak:
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Indokolás

A személygépkocsik CO2-kibocsátásáról szóló rendelet (443/2009/EK) 12. cikkének (2) 
bekezdése megemlíti, hogy a Bizottság az ilyen innovatív technológiák jóváhagyási 
eljárásaira vonatkozóan 2010-ig részletes szabályokat fogad el. A könnyű 
haszongépjárművekre is ezeket a jóváhagyási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni, amelyek személygépkocsik tekintetében történő megvitatása jelenleg folyik. Nem 
szabad különbséget tenni a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek ökoinnovációi 
között, és a jóváhagyási eljárásban sem lehet különbség. El kell kerülni a kétszeres 
munkavégzést.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) 2016. október 31-ig, majd azt követően 
háromévente az I. mellékletet módosító 
intézkedéseket kell elfogadni annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett M0 
értéket az előző három naptári évben 
készült új könnyű haszongépjárművek 
átlagos tömegéhez igazítsák.

(1) 2016. október 31-ig, majd azt követően 
háromévente az I. mellékletet módosító 
intézkedéseket kell elfogadni annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett M0 
értéket az előző három naptári évben 
készült új könnyű haszongépjárművek 
átlagos tömegéhez igazítsák.

Ezek az intézkedések először 2018. január 
1-jén lépnek hatályba, majd azt követően 
minden harmadik évben.

Ezek az intézkedések először 2019. január 
1-jén lépnek hatályba, majd azt követően 
minden harmadik évben.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(2) A Bizottság a CO2-kibocsátások 
mérésére vonatkozó eljárásoknak a 
443/2009 rendelet 13. cikkének (3) 
bekezdése szerinti felülvizsgálatát a 
könnyű haszongépjárművekre is kiterjeszti.

(2) A Bizottság a CO2-kibocsátások 
mérésére vonatkozó eljárásoknak a 
443/2009 rendelet 13. cikkének (3) 
bekezdése szerinti felülvizsgálatát a 
könnyű haszongépjárművekre is kiterjeszti.

A CO2-kibocsátások mérésére vonatkozó 
felülvizsgált eljárás alkalmazásának 
kezdetétől a továbbiakban nem hagyhatók 
jóvá innovatív technológiák a 11. cikkben 
meghatározott eljárás szerint.

A CO2-kibocsátások mérésére vonatkozó 
felülvizsgált eljárás alkalmazásának 
kezdetétől a továbbiakban nem hagyhatók 
jóvá innovatív technológiák a 11. cikkben 
meghatározott eljárás szerint.

(3) A Bizottság a 2007/46/EK irányelvnek (3) A Bizottság a 2007/46/EK irányelvnek 



PE439.327v02-00 22/27 AD\821468HU.doc

HU

a 443/2009 rendelet 13. cikkének (4) 
bekezdése szerinti felülvizsgálatát a 
könnyű haszongépjárművekre is kiterjeszti.

a 443/2009 rendelet 13. cikkének (4) 
bekezdése szerinti felülvizsgálatát a 
könnyű haszongépjárművekre is kiterjeszti.

(4) 2013. január 1-jéig a Bizottság elvégzi 
az I. mellékletben szereplő fajlagos 
kibocsátási célértékek, valamint a 10. cikk 
szerinti mentesítések felülvizsgálatát azzal 
a céllal, hogy meghatározza:

(4) 2013. január 1-jéig a Bizottság elvégzi 
az I. mellékletben szereplő fajlagos 
kibocsátási célértékek, valamint a 10. cikk 
szerinti mentesítések felülvizsgálatát azzal 
a céllal, hogy meghatározza:

– 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

– a célérték megvalósításának 
vonatkozásait, ideértve a többletkibocsátási 
díjat is.

– a célérték megvalósításának 
vonatkozásait, ideértve a többletkibocsátási 
díjat is.

A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben

A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben

– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos és 
fenntartható,

– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos és 
fenntartható,

– megerősíti a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek bevonását e rendelet 
hatálya alá, amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

– azonosítja a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek e rendelet hatálya alá 
történő bevonásának módozatait, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

A Bizottság javaslatot terjeszt az Európai 
Parlament és a Tanács elé ezen
intézkedésekre vonatkozóan, amely e 
rendelet alapvető fontosságú elemeinek 
módosítását célozza.

(5) A Bizottság a hatásvizsgálatot követően 
2014-ig jelentést tesz közzé az 
alapterülettel és a hasznos teherrel – mint a 

(5) A Bizottság a hatásvizsgálatot követően 
2014-ig jelentést tesz közzé az 
alapterülettel és a hasznos teherrel – mint a 
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fajlagos kibocsátási célértékek 
meghatározásához szükséges rendeltetési 
paraméterrel – kapcsolatos adatok
rendelkezésre állásáról, és szükség szerint 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz az I. 
melléklet módosítása céljából.

fajlagos kibocsátási célértékek 
meghatározásához szükséges rendeltetési 
paraméterekkel – kapcsolatos adatok 
rendelkezésre állásáról, és szükség szerint 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz az I. 
melléklet módosítása céljából.

(6) Intézkedéseket kell elfogadni a fajlagos 
CO2-kibocsátás mérésére vonatkozó 
szabályozási vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változások tükrözése 
érdekében az I. mellékletben szereplő 
képletek emiatt szükségessé vált 
kiigazítása céljából.

(6) Intézkedéseket kell elfogadni a fajlagos 
CO2-kibocsátás mérésére vonatkozó 
szabályozási vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változások tükrözése 
érdekében az I. mellékletben szereplő 
képletek emiatt szükségessé vált 
kiigazítása céljából.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedéseket a 13. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

(7) 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.

(7) A Bizottság 2011-ig javaslatot nyújt be
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 
a befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására vonatkozó 
eljárásról.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját a 93/389/EGK
határozat 8. cikkével létrehozott bizottság 
segíti.

(1) A Bizottság munkáját a 280/2004/EK
határozat 9. cikkével létrehozott bizottság 
segíti.

Indokolás

Technikai módosítás, mivel a 280/2004/EK határozat 9. cikke a jelenlegi változat szerint a 
93/389/EGK határozat 8. cikkének helyébe lép, és azt hivatkozásként a személygépkocsik 
szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelethez hasonlóan meg 
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kell adni.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A könnyű haszongépjárművek g/km-
ben mért indikatív fajlagos CO2-
kibocsátását az alábbi képlettel kell 
kiszámítani: 

(1) A könnyű haszongépjárművek g/km-
ben mért fajlagos CO2-kibocsátását az 
alábbi képlettel kell kiszámítani:

a) 2014-től 2017-ig: a) 2015-től 2018-ig:

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)

ahol: ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M0  = 1 706,0 M0  = 1 706,0

a = 0,093 a = 0,093
b) 2018-tól kezdve: b) 2019-tól kezdve:

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)

Fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + a × (M –
M0)

ahol: ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték

M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték

a = 0,093 a = 0,093

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok a 2011. január 1-jével
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 

(1) A tagállamok a 2013. január 1-jével
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 



AD\821468HU.doc 25/27 PE439.327v02-00

HU

területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

Indokolás

A módosítást a következetesség indokolja. Az ellenőrzésnek a piaci torzulások és a gyártók 
megkülönböztetésének elkerülése érdekében összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 3 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2011. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és attól kezdve minden naptári 
évben valamennyi tagállam meghatározza 
a B. részben meghatározott módszerekkel 
összhangban gyártónként az alábbiakat:

(3) A 2013. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és attól kezdve minden naptári 
évben valamennyi tagállam meghatározza 
a B. részben meghatározott módszerekkel 
összhangban gyártónként az alábbiakat:

Indokolás

A módosítást a következetesség indokolja. Az ellenőrzésnek a piaci torzulások és a gyártók 
megkülönböztetésének elkerülése érdekében összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával.

Módosítás 38

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 
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kibocsátásának legmagasabb értékében 
kell meghatározni, ahol is a „járműtípus” 
fogalma a 2007/46/EK irányelvvel 
összhangban kerül megállapításra. Ha az 
összes befejezett járműnek három 
különböző fajlagos kibocsátási értéke is 
van, a fajlagos kibocsátás második 
legmagasabb értékét kell venni.

Indokolás

A befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátásának megállapítására a Bizottság által javasolt 
módszert egy bizottsági munkadokumentumban – melyben utalnak egy alternatív módszer 
kidolgozására – már alkalmatlanként jellemezték.
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