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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság 2012. július 11-én benyújtotta az új gépkocsikra 2020-ig irányadó szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentési keretet meghatározó 443/2009/EK rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatát. A felülvizsgálat következtében sor kerül azon szükséges módozatok 
végrehajtására, amelyek nélkül a 2020-ig tartó időszak második szakaszára vonatkozó 95 
g/km-es CO2-kiocsátási célértéknek nem lehet érvényt szerezni

A módozatok a végrehajtásnak olyan vonatkozásai, amelyek befolyásolják a kibocsátási 
célérték elérésének módját. A bizottsági javaslat az alábbiak kivételével a legtöbb módozatot 
változatlanul hagyja:

– 2020 és 2023 között 1,3-as szorzóval alkalmazott extra kibocsátási egységek 
kerülnek bevezetésre a 35 g/km-nél alacsonyabb kibocsátású gépkocsik tekintetében; 
az említett időszak során gyártónként összesen legfeljebb 20 000 jármű számára 
osztható ki ilyen extra kibocsátási egység;

– a szakosodott gyártókra vonatkozó külön célérték 2020. évi hatállyal aktualizálásra 
kerül, és az évente kevesebb mint 500 új személygépkocsit nyilvántartásba vevő 
gyártók mentesülnek a szén-dioxid-kibocsátási határérték teljesítésének 
kötelezettsége alól;

– a vizsgálati eljárás várható felülvizsgálata után is figyelembe veszik az 
ökoinnovációkat.

Emellett a bizottsági eljárással kapcsolatos rendelkezések a Lisszaboni Szerződéssel 
összhangban aktualizálásra kerülnek.

Az előadó általában véve üdvözli a felülvizsgált rendeletet. Mivel a legtöbb gépkocsigyártó jó 
úton halad a 2009-ben elfogadott 2015-ös és 2020-as szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítése 
felé, most nem lenne indokolt jelentősen megváltoztatni a 2020-as 95 g/km-re vonatkozó 
célérték elérését szolgáló módozatokat. Van azonban néhány fontos kérdés, amelyet a 
bizottsági javaslat nem kezel megfelelően. 

Az egyik aggodalomra okot adó fontos probléma a típusjóváhagyás és az új 
személygépkocsik tényleges kibocsátása közötti egyre növekvő eltérés, amelyet a Bizottság 
15–30%-ra becsül. Ez az eltérés elsősorban a gépjárműgyártók által a CO2-kibocsátás 
mérésére a jelenlegi vizsgálati eljárásnak megfelelően alkalmazott módszerek 
következménye. Ezzel az eltéréssel mindenképpen foglalkozni kell, főleg azért, mert ha 
csökken a CO2-kibocsátás, az annyit jelent, hogy a fogyasztók kevesebb üzemanyagot 
fogyasztanak, és így csökken az olajimport. 

Az előadó ezért azt szeretné, ha a Bizottság 2014-re felülvizsgálná a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás kiszámítására szolgáló, a 715/2007/EK rendeletben és annak végrehajtási 
intézkedéseiben előírt uniós vizsgálati eljárást. 2015 januárjára a Bizottságnak készen kell 
állnia az uniós vizsgálati eljárás aktualizálására. Ennek függetlenül attól meg kell történnie, 
hogy véglegesítik-e addigra az ENSZ EGB könnyű gépjárművekre vonatkozó, globális szintű 
vizsgálati eljárását (WLTP), mivel az üzemanyag-takarékosság a nemzetközi előrelépéstől 
függetlenül az európai fogyasztók érdeke. Az új WLTP-eljárásokat aztán be lehet építeni az 
uniós vizsgálati eljárás keretébe, és ki lehet igazítani az egyes gépjárműgyártók CO2-
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célértékeit. Az uniós vizsgálati eljárás 2015-ös aktualizálása után nem indokolt az 
ökoinnovációk vizsgálati eljáráson kívüli mérésének fenntartása.

A bizottsági javaslat gyenge pontja a 2020 utáni koncepció hiánya. Miközben nem lehet 
megjósolni a 2025-ig bekövetkező technológiai fejlődés pontos alakulását, az ipart jól 
szolgálja az egyértelmű politikai jelzésből fakadó biztonság. Ezért e rendeletnek meg kell 
határoznia a 2025-re érvényes CO2-kibocsátási célértéket. E célérték megfelelő időt ad az ipar 
számára az átállásra, és felülvizsgálat tárgyát képezi annak biztosítása érdekében, hogy 
társadalmi és gazdasági szempontból is igazságosan valósuljon meg. 

Az Egyesült Államokban már meghatározták a 2025-ös célértéket. Az USA célértéke előírja a 
gépkocsigyártók számára, hogy a 2011 és a 2025 között eladott átlagos gépjárművek 
üzemanyag-fogyasztását a felére csökkentsék. Tekintettel arra, hogy az EU-nak a tisztább 
gépjárművek globális versenyében továbbra is élen kell járnia, a fejlesztés terén ugyanilyen 
nagyratörő ütemezést kell előírnia. A 2011-es szintekhez képest az 50%-os csökkentés 70 
g/km-nél alacsonyabb célérték kitűzését jelenti. Az AEA-Ricardo által készített legutóbbi 
2012-es tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a 70 g/km-es célérték a legmegfelelőbb 
2025-re, és becslése szerint e célt mindössze 7% rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
és 20% hibrid járművel el lehet érni. 

A 2025-re kitűzött 70 g/km-es érték biztosítaná, hogy folytatódjanak az alternatív energiával 
működő vonatok fejlesztésébe történő beruházások, valamint további növekedést hozna létre 
és csúcstechnológiát alkalmazó munkahelyeket teremtene. A McKinsey becslése szerint 
2030-ra 110 000 új munkahelyet hoznak létre az EU-ban a termelő és a K+F szektorban, 
mivel üzemanyag-takarékosabb járművek gyártására lesz szükség. A Bizottság elismerte az 
előnyeit annak, hogy a tömeg helyett az alapterületet alkalmazzák a rendeltetést kifejező 
paraméterként, és helyénvaló lenne a 2025-ös célérték esetében átállni az alapterületre mint a 
rendeltetést kifejező paraméterre, valamint lehetővé tenni a gyártók számára, hogy a 2015-től 
2020-ig terjedő időszakban választhassanak a tömeget, illetve az alapterületet kifejező mutató 
között.

Végül az előadó javasolja az extra kibocsátási egységekre vonatkozó cikk módosítását. Az 
extra kibocsátási egységek gyenge pontja az, hogy miközben a rendkívül alacsony szén-
dioxid-kibocsátású járművek gyártásának növelésére sarkallják a gépjárműgyártókat, azt is 
lehetővé teszik számukra, hogy több fokozottan szennyező járművet értékesítsenek, így 
gyengítve a szén-dioxidra vonatkozó cél megvalósulását. Az előadó ehelyett az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású járművekkel kapcsolatos kaliforniai előíráshoz hasonló rugalmas 
rendelkezés bevezetését javasolja.  Mindez felgyorsítaná az alternatív energiával, például 
elektromos akkumulátorokkal és üzemanyagcellákkal működő vonatok fejlesztését és 
alkalmazását, és biztosítaná a rendkívül alacsony kibocsátású technológiákba való megfelelő 
beruházásokat. Ösztönzőket biztosít a korán átállók számára, enyhítve a 2025-ös átlagos CO2-
kibocsátási célértékeiket, miközben biztosítja, hogy azok a gyártók, akik úgy döntenek, hogy 
nem vesznek részt a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek korai 
bevezetésében, 2020 után is további fejlesztéseket végezhessenek hagyományos 
autóparkjukon.

A Bizottságnak, a tagállamoknak és a regionális és helyi hatóságoknak erőfeszítéseket kell 
tenniük a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek iránti kereslet ösztönzését 
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szolgáló legjobb gyakorlatok beazonosítása és terjesztése érdekében, hogy a néhány európai 
országban ezek értékesítése terén tapasztalt egészséges növekedés minden tagállamban 
megismétlődjön.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat

1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A célértékek túl gyakori 
megváltoztatása bizonytalanságot 
eredményez az auóiparban és befolyásolja 
annak globális versenyképességét.

Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 95 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni.

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 95 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni. A Bizottság által 
elvégzett tanulmányok azonban 
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bizonyították, hogy az említett rendelet 
szerinti, szén-dioxid-kibocsátás mérésére 
használt vizsgálati eljárások nem 
akadályozták meg a gyártókat abban, 
hogy egyre nagyobb mértékben 
alkalmazzanak rugalmas megoldásokat, 
amelyek következtében a szén-dioxid-
kibocsátás állítólagosan elért csökkenése 
nem a műszaki fejlődésnek tudható be és 
az nem érhető el rendes közúti 
közlekedésben. A 715/2007/EK rendeletet 
ezért sürgősen felül kell vizsgálni annak 
biztosítása érdekében, hogy a vizsgálati 
eljárások megfelelően tükrözzék az autók 
viselkedését a valós szén-dioxid-
kibocsátások terén.

Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A fosszilis tüzelőanyagok –
különösen a kőolaj – magas, és 
folyamatosan növekvő ára fenyegetést 
jelent az európai gazdaság helyreállítása, 
energiabiztonság és az energia 
megfizethetősége számára. A 
kőolajsokkok súlyos recesszióhoz, a 
versenyképesség csökkenéséhez, valamint 
a munkanélküliség növekedéséhez 
vezethetnek. A kőolajfüggőségünk –
többek között az új személygépkocsik és 
kisteherautók hatékonyságának és 
fenntarthatóságának növelése révén 
történő – csökkentése kiemelt kérdés.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai generációinak 
kutatási és fejlesztési költségei, valamint 
gyártási egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését.

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai generációinak 
kutatási és fejlesztési költségei, valamint 
gyártási egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését. A Bizottságnak, a 
tagállamoknak és a regionális és helyi 
hatóságoknak erőfeszítéseket kell tenniük 
a rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek iránti kereslet 
ösztönzését szolgáló legjobb gyakorlatok 
beazonosítása és terjesztése érdekében, 
hogy a néhány európai országban ezek 
értékesítése terén tapasztalt egészséges 
növekedés minden tagállamban 
megismétlődjön.

Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

személygépkocsi gyártásáért felelős 
gyártókra.

Indokolás

A kis mennyiségben termelő gyártók összetett eljárás keretében mentességekért folyamodtak, 
ami jelentős erőforrásokat igényelt a Bizottság részéről is. A Bizottság hatásvizsgálata szerint 
ezek a gyártók elhanyagolható hatást gyakorolnak az éghajlatra. Az 500 személygépkocsira 
vonatkozó küszöbérték megakadályozza továbbá az ilyen kisvállalatok gazdasági fejlődését, 
amelyek – különösen a gazdasági válság során – sokkal nagyobb valószínűséggel lennének 
pénzügyi szempontból életképesek 1 000 személygépkocsi gyártása esetén.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók
a 2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-
változási céljaira való tekintettel milyen 
ütemű kibocsátáscsökkentésre van szükség, 
és hogy milyen hatások várhatók a 
személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért indokolt ezeket a 
kérdéseket felülvizsgálni, és célszerű, 
hogy a Bizottság jelentést készítsen és 
szükség esetén javaslatokat fogalmazzon 
meg a 2020 utáni célértékeket illetően.

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előrejelzést nyújtani 
a 2020 utáni időszakra nézve. Ezt a 2025-
re vonatkozó célérték meghatározása 
révén lehet megtenni. A célértéknek arra 
kell támaszkodnia, hogy az Unió hosszú 
távú éghajlat-változási céljaira való 
tekintettel milyen ütemű 
kibocsátáscsökkentésre van szükség, és 
fokoznia kell a személygépkocsik szén-
dioxid-kibocsátását költséghatékonyan
csökkentő technológiák fejlesztését. Ezért 
indokolt, hogy a Bizottság jelentést 
készítsen és olyan célértékekre tegyen 
javaslatot, amelyek összhangban állnak az 
Unió hosszú távú, 2050-re vonatkozó 
éghajlat-változási céljai elérésének 
költséghatékony módjával, és amelyek 
biztosítják, hogy az Európai Unió 
továbbra is vezető szerepet töltsön be az 
üzemanyag-gazdálkodás és a CO2-
kibocsátás terén. A jelentésnek a 
személygépkocsik teljes életciklusa alatti 
(a gyártástól az elhasználódásig tartó) 
szén-dioxid-kibocsátását kell figyelembe 
vennie.
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Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A gyártók számára szükséges hosszú 
időtartamú kutatás és fejlesztés 
elismeréseként és a befektetők számára 
szükséges biztonság biztosítása céljából 
fontos2025-re célértéket meghatározni.

Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Mivel az egymással követlen 
kapcsolatban álló szén-dioxid-
kibocsátásra és üzemanyag-fogyasztásra 
vonatkozó pontos és valós információk 
elengedhetetlenek a fogyasztók számára a 
tájékozott döntéshozatalhoz, kiemelt 
figyelmet kell fordítani e paraméterek 
előrejelzésére. Ma azonban az utakon 
közlekedő személygépkocsik és 
kisteherautók valós kibocsátása jelentős 
mértékben eltér a jelenlegi vizsgálati 
ciklusban meghatározott értékektől. 
Ennélfogva sürgősen ki kell dolgozni egy 
jobb vizsgálati ciklust. 

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
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 

(8) A 443/2009/EKrendelet értelmében a 
Bizottságnak hatásvizsgálatot kell végeznie 
a vizsgálati eljárások felülvizsgálata 
céljából, annak érdekében, hogy azok 
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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.

megfelelően tükrözzék a személygépkocsik 
tényleges szén-dioxid-kibocsátási 
jellemzőit. A fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló uniós 
vizsgálati eljárás jelenlegi 
végrehajtásának eredményeképpen az 
utakon közlekedő járművek 
teljesítményéből adódó tényleges 
kibocsátási szinteknél alacsonyabb 
szinteket rögzítenek. A könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
és annak végrehajtási intézkedéseiben 
említett mérési eljárásokat ezért sürgősen 
módosítani kell.
A vizsgálati eljárások felülvizsgálata 
jelenleg 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, és mert a 
jelenlegi vizsgálati ciklus nem tükrözi 
kielégítően az utakon közlekedő 
személygépkocsik és kisteherautók 
tényleges kibocsátását, kulcsfontosságú 
egy jobb vizsgálati ciklus kidolgozása.
Annak érdekében, hogy a gyártók az 
általuk betartandó rendelkezések teljes 
körű ismeretében tervezhessenek, a 
mostani vizsgálati eljárást meg kell tartani 
addig az időpontig, amikor a WLTP a 
helyébe lép. A 443/2009/EK rendelet I. 
mellékletében – amely megállapítja a 
715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozó 2020-ra szóló határértékeket –
meghatározott jelenlegi vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata után ki kell 
igazítani az I. mellékletben foglalt 
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határértékeket annak érdekében, hogy a 
követelmények szigorúsága hasonló 
maradjon a gyártókra és a 
járműosztályokra nézve.

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat

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.

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Elemzést kell készíteni arról, hogy 
szükség van-e a szén-dioxid-kibocsátási 
célértékektől való elmozdulásra és 
üzemanyag-takarékossági célértékekkel 
való helyettesítésükre, mivel a szén-
dioxid-kibocsátási célértékek nem veszik 
figyelembe a modern belső égésű motorok 
károsanyag-kibocsátását.  Ezért a 
Bizottság felkérést kap, hogy készítsen 
jelentést erről a kérdésről.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát. Az adat rendelkezésre 
áll, és esetleges használata a hatásvizsgálat 
keretében értékelés tárgya volt; a
hatásvizsgálat alapján levont következtetés 
szerint a 2020-ra vonatkozó képletben a 
tömeget kell paraméterként használni a 
rendeltetés kifejezésére. A majdani 
felülvizsgálat alkalmával azonban 
mérlegelni kell az alapterületnek a 
rendeltetést kifejező paraméterként való 
alkalmazására való átállással járó 
költségcsökkenést és előnyöket.

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és a 
443/2009/EK rendelet I. mellékletének
képleteiben a rendeltetést kifejező 
paraméterként való felhasználhatóságát. Az 
adat rendelkezésre áll, és esetleges 
használata a hatásvizsgálat keretében 
értékelés tárgya volt. A hatásvizsgálat 
alapján levont következtetés szerint a 
2020-ra vonatkozó képletben a tömeget 
kell paraméterként használni a rendeltetés 
kifejezésére, mivel a rendeltetést kifejező 
paraméter változása nem felelne meg a 
tervezés biztonságára vonatkozó 
célkitűzésnek, hiszen a gyártók a jelenlegi 
paraméter fenntartása alapján készítették 
el a 2020-as megfelelésre vonatkozó 
terveiket. Ugyanakkor tekintettel az 
alapterületnek a rendeltetést kifejező 
paraméterként való alkalmazására való 
átállással járó költségcsökkenésre és 
előnyökre, a 2025-ös célérték 
vonatkozásában az alapterületet lehetne 
rendeltetést kifejező paraméterként 
alkalmazni, a gyártók számára pedig 
lehetővé kell tenni, hogy 2020-tól 
kezdődően az alapterület alkalmazása 
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mellett dönthessenek.

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban, innovatív 
technológiák segítségével mért átlagos
CO2-kibocsátására alkalmazandó célértéket 
a 2020. évtől kezdve 95 g/km-ben 
határozza meg.

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelet, a 692/2008/EK 
rendelet III. és XII. melléklete, valamint 
az R 83-06 és R 101 számú EGB-előírások 
…+ -án/én hatályos szövegével 
összhangban mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 95 g/km-ben határozza 
meg.

___________________
+ HL: Kérjük, illesszék be e rendelet 
elfogadásának dátumát.

Indokolás

A hatályos Euro6 rendelet (R 83 és R 101 számú EGB-előírások) változatát naprakésszé kell 
tenni annak biztosítása érdekében, hogy a ma meghatározott célértékekkel azonos fokú szigort 
biztosítsanak, tekintet nélkül az eljárások és ciklusok tekintetében előírt változásokra.

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont
443/2009/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 

(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 
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személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban.

személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban.

Indokolás

Small volume manufacturers applied for derogations through a complicated process which 
required significant resources, also for the Commission. A Bizottság hatásvizsgálata szerint 
ezek a gyártók elhanyagolható hatást gyakorolnak az éghajlatra. Az 500 személygépkocsira 
vonatkozó küszöbérték megakadályozza továbbá az ilyen kisvállalatok gazdasági fejlődését, 
amelyek – különösen a gazdasági válság során – sokkal nagyobb valószínűséggel lennének 
pénzügyi szempontból életképesek 1 000 személygépkocsi gyártása esetén.

Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)
443/2009/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 szén-dioxid-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 
eljárásoknak megfelelően mért CO2-
kibocsátás; e rendelet alkalmazásában a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben, illetve az ezek alapjául 
szolgáló R 83 és R 101 számú EGB-
előírásokban meghatározott, és 2013. 
január 1-jétől hatályba lépő bármely 
módosítás csak 2021. január 1-jétől lesz 
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hatályos.”

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású új 
személygépkocsi a 2016 és 2023 közötti 
időszak során 1,5 személygépkocsinak, 
2016-tól kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem haladhatja 
meg gyártónként a 20 000 forgalomba 
helyezett új személygépkocsit.

(2) Az egyes gyártók kibocsátásának az 
extra kibocsátási egységek kiszámítása 
alapján történő növekedése nem 
haladhatja meg az éves 2,5 g CO2/km 
értéket.

Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 6. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Annak meghatározása érdekében, hogy 
milyen mértékben tartja be a gyártó a 4. 
cikkben meghatározott fajlagos szén-
dioxid-kibocsátási célértéket, a fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátási célérték 2015. 
március 31-ig 5%-kal csökken az összes, 
az európai normák szerint alternatív 
üzemanyagot használni képes [...] jármű 
számára, tekintettel az innovatív 
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üzemanyag-technológiákban rejlő 
nagyobb lehetőségekre és a kibocsátás 
csökkenésére [...] bioüzemanyagok 
felhasználása esetén. E csökkentés csak 
akkor alkalmazandó, ha a jármű 
nyilvántartásba vétele szerinti 
tagállamban található üzemanyagtöltő 
állomások legalább 30%-a értékesít az 
uniós jogszabályok által megállapított 
fenntarthatósági kritériumoknak 
megfelelő ilyen típusú alternatív 
üzemanyagot, beleértve a 
bioüzemanyagot is.”

Indokolás

Az 5%-os szén-dioxid-kibocsátás csökkentést jelentő prémiumnak nem pusztán a bioetanol 
alkalmazására kell vonatkoznia, hanem az összes alternatív üzemanyagra, így a bioészterekre 
is.

Módosítás 18

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A 8. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Amennyiben a gyártásmegfelelőség 
ellenőrzésének eredményeként valamely 
tagállam a 2007/46/EK irányelv 12. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
megállapítja, hogy valamely 
sorozatgyártású gépjármű CO2-
kibocsátása 4%-nál nagyobb mértékben 
eltér a jóváhagyott típustól, az eltérést az e 
rendelet II. mellékletében meghatározott 
részletes adatokkal együtt jelenteni kell a 
Bizottságnak.
Azon gépjárműtípus, amelynek esetében 
az eltérést megállapították, fajlagos szén-
dioxid-kibocsátási értékét ennek 
megfelelően ki kell igazítani a következő 
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naptári év átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási számításaiban.”

Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont
2009/443/EK irányelv
12 cikk – 2 bekezdés - első mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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

Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 9 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 12. cikk a következő bekezdéssel 
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.”
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A 12. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(4b) A Bizottság 2013. december 31-re 
elvégzi az innovatív technológiákra 
vonatkozó, e cikkben említett végrehajtó 
rendelkezések felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy megfelelően 
korszerűsítse a kérelmezési és a 
jóváhagyási eljárásokat.”

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – b pont
443/2009/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 első albekezdésének 
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 amint lehetséges, 
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 
foglaltak szerint jóváhagyott innovatív 
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technológiák alkalmazására 
vonatkozóan, ami tükröződhet a 
vizsgálati ciklusban. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy ezeket az 
eljárásokat a későbbiekben rendszeresen 
felülvizsgálják.”

Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont – b a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 13. cikk (3) bekezdése a második 
albekezdés után a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
sorozatgyártású gépjárművek szén-dioxid-
kibocsátása megfelel-e a jóváhagyott típus 
értékeinek, a gyártás megfelelőségének 
ellenőrzéséért felelős tagállamok a 
sorozatgyártású gépjárművek 
reprezentatív mintáján többek között 
kigurulási vizsgálattal ellenőrzik az 
aerodinamikai és gördülési ellenállást, és 
a 8. cikk (4a) bezekésében foglaltaknak 
megfelelően a jóváhagyott típus értékeitől 
való minden eltérést jelentenek.”

Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont – b b pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A Bizottság mérlegeli annak 
lehetőségét, hogy az égéstermék-
megközelítés helyett – amelybe csak a 
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tüzelőanyag-termeléssel és -
felhasználással kapcsolatos kibocsátás 
számít bele – egy életciklus-megközelítést 
fogadjon el, amely magában foglalja a 
jármű teljes élettartamának minden 
szakaszában – az anyagok előállításától az 
életciklus végi ártalmatlanításig vagy 
újrahasznosításig – előforduló 
kibocsátást.”

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/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 2014. december 31-ig 
elvégzi az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékek, módozatok és 
egyéb vonatkozások felülvizsgálatát annak 
érdekében, hogy 2025-re és az azt követő
időszakra megállapítsa az új 
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket. E célértékeknek 
összhangban kell állniuk a 2050-re szóló 
hosszú távú uniós éghajlati célkitűzések 
költséghatékony formában történő 
elérésével.
A Bizottság értékeli a következőket:
a) hatásvizsgálat, valamint a műszaki és 
gazdasági megvalósíthatóság alapján a 
2025-ös hosszú távú célérték elérésének 
módját; 
b) az adott célérték megvalósításának 
szempontjait, köztük a többletkibocsátási 
díjat.
A gépjárműiparra és az attól függő 
iparágakra gyakorolt hatások átfogó 
értékelését is tartalmazó felülvizsgálat és a 
hatásvizsgálat alapján a Bizottság – adott 
esetben – rendes jogalkotási eljárás 
keretében e rendelet módosítására 
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irányuló, versenyszempontból a lehető 
leginkább semleges, társadalmi 
szempontból méltányos és fenntartható 
javaslatot terjeszt elő.

Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 10 pont – d pont
443/2009/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-
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.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
végrehajtási aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy az I. mellékletben foglalt 
képleteket hozzáigazítsa a fajlagos szén-
dioxid-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.

Indokolás

E javaslat csupán utólagos ellenőrzési lehetőséget biztosít az Európai Parlament és a 
tagállamok számára. Mivel a tagállamok feladata az uniós jog végrehajtása, a Bizottság 
pedig végrehajtási szerepet tölt be, egységes feltételekre van szükség a végrehajtás terén. Az 
ipar szempontjából a tagállamoknak képesnek kell lenniük felügyelni a Bizottság 
tevékenységét. Következésképpen a megfelelő bizottsági eljárást kell alkalmazni.

Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont 
443/2009/EK rendelet
14 a cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-(jé)től 
határozatlan időre szóló felhatalmazást 
kap a 8. cikk (9) bekezdésében, a 11. cikk 
(8) bekezdésében, a 13. cikk (2) 
bekezdésének harmadik albekezdésében és 
a 13. cikk (7) bekezdésében említett 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására. 

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-(jé)től öt 
évre szóló felhatalmazást kap a 8. cikk (9) 
bekezdésének második albekezdésében, a 
11. cikk (8) bekezdésében és a 13. cikk (2) 
bekezdésének harmadik albekezdésében 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására. A Bizottság 
legkésőbb kilenc hónappal az ötéves 
időtartam vége előtt jelentést készít a 
hatáskörök átruházásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást, legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 pont
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (M –
M0),

A gépkocsiállomány „átlagos fajlagos 
CO2-kibocsátásának” megállapításához az 
alábbi képletek egyikét kell alkalmazni:

ahol: i. fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + a × (M –
M0),

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

ahol:

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

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

a = 0,0333 M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,
a = 0,0333.
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ii. fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + b × (F –
F0)
ahol:
F = a jármű négyzetméterben (m2) 
megadott alapterülete
F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
b = a küszöbértékgörbe meredekségének 
60%-a.
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