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Módosítás 178
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) 2014. január 1-jéig a Bizottság 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek által 2020-tól 
teljesítendő átlagos CO2-kibocsátási 
célokra vonatkozóan azon aktualizált 
hatástanulmány eredményeinek fényében, 
amely tartalmazza a gépjárműiparra és a 
hozzá kapcsolódó iparágakra gyakorolt 
hatás átfogó elemzését. E rendeletet úgy 
módosítják, hogy a verseny szempontjából 
a lehető legsemlegesebb, társadalmi 
szempontból pedig méltányos és 
fenntartható legyen.
Az átfogó javaslat tartalmazza ezen kívül 
az alábbiakat:
– a CO2-kibocsátások mérésére vonatkozó 
eljárásoknak a 443/2009/EK rendelet 13. 
cikkének (3) bekezdése szerinti 
felülvizsgálatát;
– a 2007/46/EK irányelv II. mellékletének 
meghatározása szerinti N2 és M2 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek lehetséges bevonását e 
rendelet hatálya alá, amelyekre a 
típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 
2. cikkének (2) bekezdése értelmében 
kiterjed;
– a lefektetett célok végrehajtásának 
szempontjait, ideértve a rendeltetési 
kritérium esetleges felülvizsgálatát, a 
többletkibocsátási díjakat, innovatív 
technológiákat, mentesítéseket a kis 
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sorozatban gyártók számára és az I. és II. 
melléklet módosítását.

Or. fr

Módosítás 179
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

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.

törölve

Ezek az intézkedések először 2018. 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.

Or. en

Indokolás

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Módosítás 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

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.

törölve

Ezek az intézkedések először 2018. 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.

Or. en

Indokolás

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Módosítás 181
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés

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.

(2) 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 2018. 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.

Or. fr

Módosítás 182
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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:

törölve

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

Or. fr

Módosítás 183
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 2020-as cél vonatkozásában biztosítani kell a gyártóknak a beruházások biztonságát.

Módosítás 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a hosszú távú 160 g CO2/km-es célérték
2020-tól kezdődő, takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Módosítás 185
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a hosszú távú 160 g CO2/km-es célérték
2020-tól kezdődő, takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en
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Módosítás 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a hosszú távú 160 g CO2/km-es célérték
2020-tól kezdődő, takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Módosítás 187
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a hosszú távú 160 g CO2/km-es célérték
2020-tól kezdődő, takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en
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Indokolás

Fontos a hosszú távú célkitűzés, hogy biztosítsuk a környezetvédelem fejlődését és a tervezés 
biztonságát az ipar számára. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ciklusai 
hosszabbak, így a CO2-kibocsátás csökkentése nagyobb költségekkel jár, tehát a vizsgált 
időkereten belül a 135 g/km-es célkitűzés elérése nem reális, és több mint 5000 eurós 
kiskereskedelmi árnövekedéssel járna. A rendelet N2 és M2 kategóriájú járművekre való 
kiterjesztése nem kivitelezhető komitológiai eljárásban, mivel ezek közelebb állnak a nehéz 
haszongépjárművekhez.

Módosítás 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a hosszú távú 135 g CO2/km-es célérték
2025-tól kezdődő, takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A 2020-ra javasolt, hosszú távú, 135 g/km-es célkitűzés nem reális, és nem ésszerű ilyen 
számra alapozni egy hatásvizsgálatot. A hosszú távú célkitűzés értékének és időpontjának 
rögzítése előtt átfogó hatásvizsgálat szükséges.

Módosítás 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a hosszú távú 145 g CO2/km-es célérték
2025-tól kezdődő, takarékosan történő 
elérésére vonatkozó szabályokat, és
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Or. en

Indokolás

A javasolt hosszú távú célkitűzés nem reális. A hosszú távú célkitűzés értékének és 
időpontjának rögzítése előtt átfogó hatásvizsgálat szükséges.

A rendelet N2 és M2 kategóriájú járművekre történő lehetséges kiterjesztése a rendelet 
alapvető módosítása lenne. Az N2 és M2 kategóriájú járművek sokkal inkább nehéz 
haszongépjárművek, ugyanis még a 2610 kg referenciatömegnél könnyebb járművek 
össztömege is eléri általában az 5-6 tonnát. A rendelet e járműkategóriákra való kiterjesztése 
komolyan kihat ezekre a járműkategóriákra, így ez csak hosszú távú célkitűzésként 
vizsgálható.

Módosítás 190
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A 150 g CO2/km-es korrigált célérték végleges megállapítása előtt annak megvalósíthatóságát 
meg kell vizsgálni a 12. cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. Mivel ennek 
eredményeképpen más célérték kerülhet megállapításra, az ebből következő módosításokat 
nem lehet már most „nem jelentősnek” nevezni. Ehhez jogalkotási eljárás szükséges, 
amelyhez a Bizottságnak megfelelő javaslatokat kell előterjesztenie az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.
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Módosítás 191
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a hosszú távú 125 g CO2/km-es célérték 
2020-ig takarékosan történő elérésére 
vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A 2020-as cél vonatkozásában biztosítani kell a gyártóknak a beruházások biztonságát.

Módosítás 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– a hosszú távú 125 g CO2/km-es célérték 
2020-ig takarékosan történő elérésére 
vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A 2020-as 125 g CO2/km-es cél 38%-os csökkentést jelentene a jelenlegi szintekhez képest. Ez 
inkább összhangban van a személygépkocsik szintjeinek csökkentésével, ahol a 2020-as cél 
40%-os csökkentést ír elő. A 125 g CO2/km-es szint elérésének megvalósíthatóságát a 
Bizottság hatástanulmánya is alátámasztja és erős jelzés a gyártók felé, hogy fejlesszék 
furgonflottájukat.
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Módosítás 193
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 194
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 140 g 
CO2/km-es célérték 2023-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

A szöveg következetességéért és hogy kellő időben konkrét és elérhető célkitűzéseink legyenek.

Módosítás 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 120 g 
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

2020-ra 125 g/km-es cél szükséges a kkv-k támogatásához. Ez a járműhasználók fokozottabb 
üzemanyag-takarékosságához és nagyjából 2100 eurónyi üzemanyag-megtakarításhoz 
vezetne, még viszonylag magas árnövekedés mellett is: a hatástanulmány szerint ez nettó 
haszonnal jár a fogyasztók részére, nem lesz negatív hatással a foglalkoztatásra és nem vezet 
a járműeladások jelentős csökkenéshez.

Módosítás 196
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 130 g 
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. da

Módosítás 197
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 130 g 
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és
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Or. en

Indokolás

Ez a jogszabály előnyös a társadalomnak, mivel üzemanyag-megtakarításhoz vezet. A 
pénzügyi válság hatására sok tagállam most emelte meg az üzemanyagra kivetett adókat és 
további tagállamoknak is szándékában áll így tenni. Ezenkívül jelentőségteljes hosszú távú 
célkitűzés is szükséges, hogy a 2050-ig vállalt, 80–95%-os CO2-csökkentési éghajlat-változási 
kötelezettségvállalásainkat teljesíteni tudjuk. Ez összhangban áll a Bizottság 
energiahatékonysági cselekvési tervével is, mivel ez a jogszabály energiahatékonyabb 
közlekedést eredményez.

Módosítás 198
Amalia Sartori

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 160 g 
CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

Tekintettel a hosszabb fejlesztési és gyártási ciklusokra, a javasolt időkereteken belül a 135 g 
CO2/km-es célkitűzés elérése nem reális. A 160g CO2/km ambiciózus, de egyben 
megvalósítható célkitűzés.

Módosítás 199
Lena Kolarska-Bobińska

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 135 g

– amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 160 g 
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CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

CO2/km-es célérték 2020-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

Or. en

Indokolás

Tekintettel a hosszabb fejlesztési és gyártási ciklusokra, a javasolt időkereteken belül a 135 g 
CO2/km-es célkitűzés elérése nem reális. A 160g CO2/km ambiciózus, de egyben 
megvalósítható célkitűzés.

Módosítás 200
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az értékelés és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság

Or. en

Indokolás

A 2020-as cél vonatkozásában biztosítani kell a gyártóknak a beruházások biztonságát.

Módosítás 201
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– olyan részletes szabályokat fogad el e 
rendelet követelményeinek végrehajtási 
módjáról, amelyek a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebbek, 
társadalmi szempontból pedig méltányosak 
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és fenntarthatók,

Or. en

Indokolás

A 2020-as cél vonatkozásában biztosítani kell a gyártóknak a beruházások biztonságát.

Módosítás 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –második bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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 esetleges bevonásának módját, 
amelyekre a típusjóváhagyás a hosszú távú 
célkitűzés vonatkozásában a 715/2007/EK 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 
értelmében kiterjed.

Or. en

Módosítás 203
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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) 

– 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 esetleges bevonásának módját, 
amelyekre a típusjóváhagyás a hosszú távú 
célkitűzés vonatkozásában a 715/2007/EK 
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bekezdése értelmében kiterjed. rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 
értelmében kiterjed.

Or. en

Módosítás 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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 esetleges bevonásának módját, 
amelyekre a típusjóváhagyás a hosszú távú 
célkitűzés vonatkozásában a 715/2007/EK 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 
értelmében kiterjed.

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.
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Módosítás 205
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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 esetleges bevonásának módját, 
amelyekre a típusjóváhagyás a hosszú távú 
célkitűzés vonatkozásában a 715/2007/EK 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 
értelmében kiterjed.

Or. en

Indokolás

Fontos a hosszú távú célkitűzés, hogy biztosítsuk a környezetvédelem fejlődését és a tervezés 
biztonságát az ipar számára. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ciklusai 
hosszabbak, így a CO2-kibocsátás csökkentése nagyobb költségekkel jár, tehát a vizsgált 
időkereten belül a 135g/km-es célkitűzés elérése nem reális, és több mint 5000 eurós 
kiskereskedelmi árnövekedéssel járna. A rendelet N2 és M2 kategóriájú járművekre való 
kiterjesztése nem kivitelezhető komitológiai eljárásban, mivel ezek közelebb állnak a nehéz 
haszongépjárművekhez.

Módosítás 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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) 

– 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 esetleges bevonásának módját, 
amelyekre a típusjóváhagyás a hosszú távú 
célkitűzés vonatkozásában a 715/2007/EK 
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bekezdése értelmében kiterjed. rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 
értelmében kiterjed.

Or. en

Indokolás

A 2020-ra javasolt, hosszú távú, 135 g/km-es célkitűzés nem reális, és nem ésszerű ilyen 
számra alapozni egy hatásvizsgálatot. A hosszú távú célkitűzés értékének és időpontjának 
rögzítése előtt átfogó hatásvizsgálat szükséges.

Módosítás 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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 esetleges bevonásának módját, 
amelyekre a típusjóváhagyás a hosszú távú 
célkitűzés vonatkozásában a 715/2007/EK 
rendelet 2. cikkének (2) bekezdése 
értelmében kiterjed.

Or. en

Indokolás

A javasolt hosszú távú célkitűzés nem reális. A hosszú távú célkitűzés értékének és 
időpontjának rögzítése előtt átfogó hatásvizsgálat szükséges.

A rendelet N2 és M2 kategóriájú járművekre történő lehetséges kiterjesztése a rendelet 
alapvető módosítása lenne. Az N2 és M2 kategóriájú járművek sokkal inkább nehéz 
haszongépjárművek, ugyanis még a 2610 kg referenciatömegnél könnyebb járművek 
össztömege is eléri általában az 5-6 tonnát. A rendelet e járműkategóriákra való kiterjesztése 
komolyan kihat ezekre a járműkategóriákra, így ez csak hosszú távú célkitűzésként 
vizsgálható.
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Módosítás 208
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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.

– javaslatot terjeszt elő 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 bevonására, amelyekre 
a típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 
2. cikkének (2) bekezdése értelmében 
kiterjed.

Or. de

Indokolás

A 150 g CO2/km-es korrigált célérték végleges megállapítása előtt annak megvalósíthatóságát 
meg kell vizsgálni a 12. cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. Mivel ennek 
eredményeképpen más célérték kerülhet megállapításra, az ebből következő módosításokat 
nem lehet már most „nem jelentősnek” nevezni. Ehhez jogalkotási eljárás szükséges, 
amelyhez a Bizottságnak megfelelő javaslatokat kell előterjesztenie az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Módosítás 209
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés –2 albekezdés –2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 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.

– javaslatot terjeszt elő 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 bevonására, amelyekre 
a típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 
2. cikkének (2) bekezdése értelmében 
kiterjed.
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Or. en

Módosítás 210
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. de

Indokolás

A 150 g CO2/km-es korrigált célérték végleges megállapítása előtt annak megvalósíthatóságát 
meg kell vizsgálni a 12. cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. Mivel ennek 
eredményeképpen más célérték kerülhet megállapításra, az ebből következő módosításokat 
nem lehet már most „nem jelentősnek” nevezni. Ehhez jogalkotási eljárás szükséges, 
amelyhez a Bizottságnak megfelelő javaslatokat kell előterjesztenie az Európai Parlamentnek 
és a Tanácsnak.

Módosítás 211
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en
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Módosítás 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 Európai Bizottság javaslatot terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 213
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 Európai Bizottság javaslatot terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedésekről.

Or. en

Módosítás 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

The possible extension of the scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental 
change of the regulation, not suitable for comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to 
heavy duty vehicles and the inclusion of those vehicle categories can only be considered for 
any long-term target.

Módosítás 215
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 Európai Bizottság javaslatot terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen 
intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Fontos a hosszú távú célkitűzés, hogy biztosítsuk a környezetvédelem fejlődését és a tervezés 
biztonságát az ipar számára. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ciklusai 
hosszabbak, így a CO2-kibocsátás csökkentése nagyobb költségekkel jár, tehát a vizsgált 
időkereten belül a 135g/km-es célkitűzés elérése nem reális, és több mint 5000 eurós 
kiskereskedelmi árnövekedéssel járna. A rendelet N2 és M2 kategóriájú járművekre való 
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kiterjesztése nem kivitelezhető komitológiai eljárásban, mivel ezek közelebb állnak a nehéz 
haszongépjárművekhez.

Módosítás 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 Európai Bizottság javaslatot terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen
intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

A 2020-ra javasolt, hosszú távú, 135 g/km-es célkitűzés nem reális, és nem ésszerű ilyen 
számra alapozni egy hatásvizsgálatot. A hosszú távú célkitűzés értékének és időpontjának 
rögzítése előtt átfogó hatásvizsgálat szükséges.

Módosítás 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 Európai Bizottság javaslatot terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a rendelet alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ezen
intézkedésekről.

Or. en
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Indokolás

A javasolt hosszú távú célkitűzés nem reális. A hosszú távú célkitűzés értékének és 
időpontjának rögzítése előtt átfogó hatásvizsgálat szükséges.

A rendelet N2 és M2 kategóriájú járművekre történő lehetséges kiterjesztése a rendelet 
alapvető módosítása lenne. Az N2 és M2 kategóriájú járművek sokkal inkább nehéz 
haszongépjárművek, ugyanis még a 2610 kg referenciatömegnél könnyebb járművek 
össztömege is eléri általában az 5-6 tonnát. A rendelet e járműkategóriákra való kiterjesztése 
komolyan kihat ezekre a járműkategóriákra, így ez csak hosszú távú célkitűzésként 
vizsgálható.

Módosítás 218
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 (2) bekezdésében
említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni, feltéve hogy az 
eljárás a módosított Szerződésekkel 
összeegyeztethető marad.

Or. en

Indokolás

A 2020-as cél vonatkozásában biztosítani kell a gyártóknak a beruházások biztonságát.

Módosítás 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 2018. január 1-jéig a Bizottság 
elvégzi az I. mellékletben szereplő fajlagos 
kibocsátási célértékek, valamint a 10. cikk 
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szerinti mentesítések felülvizsgálatát azzal 
a céllal, hogy meghatározza:
– a hosszú távú 145 g CO2/km-es célérték 
2025-tól kezdődő, költséghatékony módon 
történő elérésére vonatkozó szabályokat; 
és
– 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
– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható.
Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és az 
Európai Tanácsnak a rendelet alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ezen intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).
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Módosítás 220
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 2018. 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:
– a hosszú távú 145 g CO2/km-es célérték 
2025-tól kezdődő, költséghatékony módon 
történő elérésére vonatkozó szabályokat; 
és
– 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
– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható.
Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és az 
Európai Tanácsnak a rendelet alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ezen intézkedésekről.

Or. en

Indokolás

Fontos a hosszú távú célkitűzés, hogy biztosítsuk a környezetvédelem fejlődését és a tervezés 
biztonságát az ipar számára. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési és gyártási ciklusai 
hosszabbak, így a CO2-kibocsátás csökkentése nagyobb költségekkel jár, tehát a vizsgált 
időkereten belül a 135 g/km-es célkitűzés elérése nem reális, és több mint 5000 eurós 
kiskereskedelmi árnövekedéssel járna. Még a 160 g/km-es célkitűzés is átlagosan 3800 
euróval növelné a járművek árát (lásd a DG-ENV hatásvizsgálatát).
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Módosítás 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 2018. 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:
– a hosszú távú 145 g CO2/km-es célérték 
2025-tól kezdődő, költséghatékony módon 
történő elérésére vonatkozó szabályokat; 
és
– 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
– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható.
Az Európai Bizottság javaslatot terjeszt 
elő az Európai Parlamentnek és az 
Európai Tanácsnak a rendelet alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ezen intézkedésekről.

Or. en
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Módosítás 222
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) 2018. 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:
– a hosszú távú 145 g CO2/km-es célérték 
2025-tól kezdődő, költséghatékony módon 
történő elérésére vonatkozó szabályokat; 
és
– 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
– javaslatot tesz e rendelet olyan 
módosítására, amely a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb, 
társadalmi szempontból pedig méltányos 
és fenntartható.

Or. en

Módosítás 223
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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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.

Or. fr

Módosítás 224
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

törölve

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.

Or. fr

Módosítás 225
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság 2015-ig felülvizsgálja a II. 
melléklet B. részének (7) bekezdésében a 
befejezett járművek fajlagos CO2-

törölve
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kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszert, és szükség szerint 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a II. 
melléklet módosítása céljából.

Or. fr

Módosítás 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 nyomon követés 
céljából kialakítja a befejezett járművek 
CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív 
értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.

Or. en

Indokolás

A Bizottság feladatául kellene előírni, hogy még a jogalkotási javaslat elfogadása előtt 
javasoljon megfelelő megoldást. A bizottsági javaslat 2014-től kezdődően tervezi CO2-
kibocsátási célérték bevezetését. A befejezett járművek teszik ki a könnyű haszongépjárművek 
teljes piacának 15–16%-át. A jelentős piaci részarány és az OEM-flottára gyakorolt egyelőre 
ismeretlen hatás miatt mihamarabb ki kell alakítani egy olyan eljárást, amelynek révén meg 
lehet határozni a befejezett járművek CO2-kibocsátásának és tömegének reprezentatív 
értékeit.
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Módosítás 227
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 nyomon követés 
céljából kialakítja a befejezett járművek 
CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív 
értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.

Or. en

Indokolás

A Bizottság feladatául kellene előírni, hogy még a jogalkotási javaslat elfogadása előtt 
javasoljon megfelelő megoldást. A bizottsági javaslat 2014-től kezdődően tervezi CO2-
kibocsátási célérték bevezetését. A befejezett járművek teszik ki a könnyű haszongépjárművek 
teljes piacának 15–16%-át. A jelentős piaci részarány és az OEM-flottára gyakorolt egyelőre 
ismeretlen hatás miatt mihamarabb ki kell alakítani egy olyan eljárást, amelynek révén meg 
lehet határozni a befejezett járművek CO2-kibocsátásának és tömegének reprezentatív 
értékeit.

Módosítás 228
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 nyomon követés 
céljából kialakítja a befejezett járművek 
CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív 
értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.
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Or. en

Módosítás 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 nyomon követés 
céljából kialakítja a befejezett járművek 
CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív 
értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.

Or. en

Indokolás

A Bizottság feladatául kellene előírni, hogy még a jogalkotási javaslat elfogadása előtt 
javasoljon megfelelő megoldást. A bizottsági javaslat 2014-től kezdődően tervezi CO2-
kibocsátási célérték bevezetését. A befejezett járművek teszik ki a könnyű haszongépjárművek 
teljes piacának 15–16%-át. A jelentős piaci részarány és az OEM-flottára gyakorolt egyelőre 
ismeretlen hatás miatt mihamarabb ki kell alakítani egy olyan eljárást, amelynek révén meg 
lehet határozni a befejezett járművek CO2-kibocsátásának és tömegének reprezentatív 
értékeit.

Módosítás 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(7) A Bizottság 2011-ig nyomon követés 
céljából kialakítja a befejezett járművek 
CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív 
értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.
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Parlamenthez és a Tanácshoz a II. 
melléklet módosítása céljából.

Or. en

Módosítás 231
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 nyomon követés 
céljából kialakítja a befejezett járművek 
CO2-kibocsátása és tömege reprezentatív 
értékeinek meghatározására szolgáló 
eljárást.

Or. en

Módosítás 232
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 módszerről.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság által a befejezett járművek fajlagos szén-dioxid-kibocsátásnak meghatározására 
javasolt módszert a Bizottság egyik munkadokumentumában nem megfelelőnek értékelték, és 
alternatív módszer kidolgozására történt utalás. A jelentős piaci részarány miatt mihamarabb 
ki kell alakítani egy olyan eljárást, amelynek révén meg lehet határozni a befejezett járművek 
CO2-kibocsátásának és tömegének reprezentatív értékeit.

Módosítás 233
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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.

Or. de

Indokolás

A Bizottság egy munkadokumentumban már kijelentette, hogy a befejezett járművek fajlagos 
CO2-kibocsátásának meghatározása vonatkozásában a javaslatban szereplő módszer nem 
megfelelő, ezért mihamarabb javaslatot kell tennie az eljárás felülvizsgálatára.

Módosítás 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1 pont

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:
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a) 2014-től 2017-ig:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

b) 2018-tól kezdve:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 +
a × (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 0,093

Or. en

Indokolás

A Bizottság tanácsadója kijelentette, hogy a tömegnövekedés valószínűsége lényegesen 
alacsonyabb a könnyű haszongépjárművek esetében, mint a személygépkocsiknál, mivel az 
átlagos tömeg növelése lényegesen költségesebbé teszi a célérték elérését.

Ezen túlmenően, a 2018-as, majd azt követően három évente esedékes tömegkiigazítás 
végrehajtása a célérték olyan gyakori kiigazítását teszi szükségessé, hogy a teherjárművek 
gyártóinak nem lesz idejük alkalmazkodni e változtatásokhoz. Ezért az autonóm 
tömegnövekedést nem szabad figyelembe venni.

Módosítás 235
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) 2014-től 2017-ig:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

b) 2018-tól kezdve:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 0,093

Or. en

Indokolás

A Bizottság tanácsadója kijelentette, hogy a tömegnövekedés valószínűsége lényegesen 
alacsonyabb a könnyű haszongépjárművek esetében, mint a személygépkocsiknál, mivel az 
átlagos tömeg növelése lényegesen költségesebbé teszi a célérték elérését.

Ezen túlmenően, a 2018-as, majd azt követően három évente esedékes tömegkiigazítás 
végrehajtása a célérték olyan gyakori kiigazítását teszi szükségessé, hogy a teherjárművek 
gyártóinak nem lesz idejük alkalmazkodni e változtatásokhoz. Ezért az autonóm 
tömegnövekedést nem szabad figyelembe venni.

Módosítás 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ben mért fajlagos CO2-kibocsátását az 
alábbi képlettel kell kiszámítani:

a) 2014-től 2017-ig:
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 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

b) 2018-tól kezdve:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 0,093

Or. en

Indokolás

A 175 g/km-es célérték végrehajtási idejének és átmeneti bevezetési időszakának módosítása a 
4. cikkhez fűzött módosításnak megfelelően.

A javasolt 135 g/km-es, 2020-ig megvalósítandó hosszú távú célkitűzés nem reális a tervezett 
időkereten belül. A hosszú távú célkitűzés értékének és időpontjának rögzítése előtt átfogó 
hatásvizsgálat szükséges. Lásd az 1. cikk módosítását.

Módosítás 237
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ben mért indikatív fajlagos CO2-
kibocsátását az alábbi képlettel kell 
kiszámítani:

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

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

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 165 + 
a × (M – M0)

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

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

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

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

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 165 + 
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

c) 2020-tól kezdve:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 125 + 
a × (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = a 12. cikk (4) bekezdése szerint 
elfogadott érték

Or. en

Indokolás

A befektetések biztonságának fokozása érdekében jogbiztonságot kell teremteni a 2020-as 
hosszú távú célkitűzést illetően.
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Módosítás 238
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1 pont – a pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2017-ig: a) 2015-tól kezdve:

Or. en

Indokolás

A vonatkozó cikkek szövegével való összhang érdekében.

Módosítás 239
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
I. melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2018-tól kezdve: törölve
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 0,093

Or. en

Indokolás

A szöveg következetessége érdekében.
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Módosítás 240
Paul Rübig

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 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

(1) A tagállamok a 2013. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.

Módosítás 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

(1) A tagállamok a 2013. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.
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Módosítás 242
Marian-Jean Marinescu

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 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

(1) A tagállamok a 2013. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
könnyű haszongépjármű vonatkozásában:

Or. en

Módosítás 243
Paul Rübig

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:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.
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Módosítás 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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:

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.

Módosítás 245
Marian-Jean Marinescu

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:

Or. en
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Módosítás 246
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – A rész – 3 pont – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás; ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint a 11. cikknek megfelelően 
innovatív technológiák révén elért 
kibocsátáscsökkentések részaránya;

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.

Módosítás 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – A rész – 3 pont – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás; ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint a 11. cikknek megfelelően 
innovatív technológiák révén elért 
kibocsátáscsökkentések részaránya;

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében. A nyomon követésnek összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében.
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Módosítás 248
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – A rész – 3 pont – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás; ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint a 11. cikknek megfelelően 
innovatív technológiák révén elért 
kibocsátáscsökkentések részaránya;

Or. en

Módosítás 249
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – A rész – 3 pont – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás; ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint a 11. cikknek megfelelően 
innovatív technológiák révén elért 
kibocsátáscsökkentések részaránya;

Or. en

Indokolás

A szöveg következetessége érdekében.

Módosítás 250
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
II. melléklet – B rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Befejezett járművek fajlagos 
kibocsátása

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

Or. en

Indokolás

A következetesség érdekében.


