
AM\817303HU.doc PE441.217v02-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2009/0173(COD)

19.5.2010

MÓDOSÍTÁS
32 - 177

Véleménytervezet
Werner Langen
(PE439.327v01-00)

az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a 
könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére 
irányuló közösségi integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Rendeletre irányuló javaslat
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))



PE441.217v02-00 2/95 AM\817303HU.doc

HU

AM_Com_LegOpinion



AM\817303HU.doc 3/95 PE441.217v02-00

HU

Módosítás 32
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
Első bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó
szerződésre és különösen annak 175. 
cikkének (1) bekezdésére,

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 33
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) a kibocsátáskereskedelmi 
rendszerben (ETS) részt nem vevő 
ágazatból származó kibocsátásokat is 
csökkenteni kell 10%-kal, és az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség legújabb 
megállapításaiból az derül ki, hogy 
folytatódik a közlekedésből származó 
kibocsátások növekedése, ami aláássa a 
más ágazatokból származó 
kibocsátáscsökkentést.

Or. en

Indokolás

Az EEA nemrégiben tette közzé legújabb TERM-jelentését, amelyből az derül ki, hogy a 
közlekedésből származó kibocsátások továbbra is növekednek, ami problémát jelent az EU 
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éghajlati céljai szempontjából.

Módosítás 34
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 35
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 36
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A növekvő közúti forgalom általános hatását bővebben ki kell fejteni. A közúti közlekedés 
különféle negatív hatásokkal jár a társadalomra nézve; ide tartoznak a balesetek és a 
levegőszennyezés, illetve a zaj által keltett egyéb egészségügyi költségek, de a járművekből 
származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátása által előidézett éghajlatváltozás és 
természetesen a torlódások is.

Módosítás 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Említett a Bizottság közleményeiben a 
Közösségben nyilvántartásba vett új 
személygépkocsik kibocsátására 2012-ig 
átlagosan 120 g CO2/km-ben 
meghatározott közösségi cél elérése 
érdekében integrált megközelítés 
alkalmazását javasolta, fő célkitűzésként a 

(5) A Bizottság közleményeiben a 
Közösségben nyilvántartásba vett új 
személygépkocsik kibocsátására 2012-ig 
átlagosan 120 g CO2/km-ben 
meghatározott közösségi cél elérése 
érdekében integrált megközelítés 
alkalmazását javasolta, fő célkitűzésként a 



PE441.217v02-00 6/95 AM\817303HU.doc

HU

járművek motortechnológiáinak fejlesztése 
révén az új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 130 g CO2/km-re való 
kötelező leszorításával, illetve 10 g 
CO2/km – vagy ha műszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékű – további 
olyan csökkentéssel, amelyet más műszaki 
fejlesztések, többek között a könnyű 
haszongépjárművek üzemanyag 
hatékonyságának fejlesztése révén kell 
elérni.

járművek motortechnológiáinak fejlesztése 
révén az új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 130 g CO2/km-re való 
kötelező leszorításával, illetve 10 g 
CO2/km – vagy ha műszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékű – további 
olyan csökkentéssel, amelyet más műszaki 
fejlesztések, többek között az üzemanyag-
hatékonyság fejlesztése révén kell elérni, 
és mérlegelni kell, hogy célszerű-e ennek 
felszerelését más járműtípusokra –
ideértve a könnyű és nehéz 
haszongépjárműveket és autóbuszokat – is 
kiterjeszteni.

Or. en

Indokolás

Amint azt a gépjárművek általános biztonságára vonatkozó 661/2009/EK rendelet (16) 
preambulumbekezdése világosan kimondja, az Európai Bizottságnak fel kell mérnie annak 
lehetőségét, hogy egyes rendelkezésre álló fejlett technológiák kötelező felszerelését más 
járműkategóriákra is kiterjessze, ideértve a könnyű és nehéz haszongépjárműveket és az 
autóbuszokat is.

Módosítás 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Amennyiben műszaki leírásokat, 
energiával kapcsolatos vagy 
árinformációkat szolgáltatnak ki, az e 
jogszabály hatálya alá tartozó járművekre 
vonatkozó hirdetéseknek meg kell adniuk 
a végfelhasználók számára a jármű 
energiateljesítménye tekintetében 
szükséges tájékoztatást.

Or. en
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Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a vevők – különösen a kkv-k – tájékoztatást kapjanak az általuk 
valószínűleg megvásárlásra kerülő könnyű haszongépjármű energiateljesítményéről. Ez a 
megfogalmazás az energiacímkézési irányelv felülvizsgálata tekintetében elfogadott szövegen 
alapul, kiegészítve a műszaki leírásokkal, amelyeket gyakran használnak a könnyű 
haszongépjárművek hirdetéseiben.

Módosítás 39
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Elismerve az e rendelet 
hatálybalépését követően forgalomba 
kerülő rendkívül alacsony CO2-
kibocsátású járműtechnológiák korai 
generációinak igen magas kutatási és 
fejlesztési költségeit, valamint gyártási 
egységköltségeit, e rendelet ideiglenes 
alapon fel kívánja gyorsítani és elő 
kívánja segíteni a rendkívül alacsony 
CO2-kibocsátású járművek közösségi 
piacra való bevezetését a forgalomba 
hozatal kezdeti szakaszában.

törölve

Or. en

Módosítás 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 

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

átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2015 és 2018 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

Or. en

Indokolás

A módosítást a 4. cikkre vonatkozó módosítással való összhang indokolja. A könnyű 
haszongépjárművek személygépkocsikhoz képest hosszabb fejlesztési és termelési ciklusai 
miatt hosszabb átfutási időkre és bevezetési időszakokra van szükség.

Módosítás 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2015 és 2018 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

Or. en

Módosítás 42
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(13) A gyártók számára rugalmasságot kell 
biztosítani a tekintetben, hogy miként 
teljesítik az e rendeletben meghatározott 
célértékeket, illetve lehetővé kell tenni 
számukra, hogy ne az egyes járművekre 
vonatkozóan, hanem az új járművek 
átlagára vonatkozóan érjék el a CO2-
kibocsátási célértékeket. Ezért a gyártókra 
háruló kötelezettség annak biztosítására 
vonatkozik, hogy az általuk gyártott és a 
Közösség területén nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos, 
fajlagos kibocsátása ne haladja meg az 
ezekre a járművekre meghatározott átlagos 
kibocsátási célértékeket. Ezt a 
követelményt a végrehajtás megkönnyítése 
érdekében 2015 és 2018 között 
fokozatosan kell bevezetni. Ez 
összhangban áll a megadott átfutási időkkel 
és az átmeneti bevezetési időszaknak a 
443/2009/EK rendeletben meghatározott 
hosszával.

Or. en
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Módosítás 43
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi stratégia integrált szemléletet 
teremtett azzal a céllal, hogy a Közösség 
2012-ig elérje a 120 g CO2/km-ben 
meghatározott célértéket, miközben 
hosszabb távon a kibocsátás további 
csökkentését is előre vetíti. A 443/2009/EK 
rendelet ezt a hosszabb távú szemléletet az 
új gépkocsik kibocsátására 95 g CO2/km 
átlagos célérték meghatározásával 
támasztja alá. E szemlélettel való 
összhang és az iparág tervezési 
biztonságának megteremtése érdekében 
2020-ra meg kell határozni a könnyű 
haszongépjárművek fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó hosszú távú 
célértéket.

törölve

Or. en

Indokolás

A hosszú távú célérték fontos a környezetvédelmi haladás előmozdítása és az iparág tervezési 
biztonságának megteremtése érdekében. A könnyű haszongépjárművek fejlesztési és termelési 
ciklusai hosszabbak, ezért magasabb a CO2-kibocsátás csökkentésének költsége, így a 
135g/km célérték a javasolt határidőn belül reálisan nem érhető el, és a kiskereskedelmi ár 
több mint 5 000 EUR összegű emelését vonja maga után. A 160g/km célérték (lásd a DG-ENV 
hatásvizsgálatát) a kiskereskedelmi ár járművenként 3 800 EUR összegű átlagos emelkedését 
idézné elő.
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Módosítás 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi stratégia integrált szemléletet 
teremtett azzal a céllal, hogy a Közösség 
2012-ig elérje a 120 g CO2/km-ben 
meghatározott célértéket, miközben 
hosszabb távon a kibocsátás további 
csökkentését is előre vetíti. A 443/2009/EK 
rendelet ezt a hosszabb távú szemléletet az 
új gépkocsik kibocsátására 95 g CO2/km 
átlagos célérték meghatározásával 
támasztja alá. E szemlélettel való 
összhang és az iparág tervezési 
biztonságának megteremtése érdekében 
2020-ra meg kell határozni a könnyű 
haszongépjárművek fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó hosszú távú 
célértéket.

törölve

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 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 45
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) . Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2015. január 1-től kezdve minden naptári 
évre vonatkozóan többletkibocsátási díjat 
kell fizetniük. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 
2015-ben tonnánként 480 EUR-nak felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó 
ágazatok tonnánként 15 EUR-t, illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR 
további ETS-bírságot fizetnek; eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-
ban szabta meg a CO2 árát (egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2015. január 1-től kezdve minden naptári 
évre vonatkozóan többletkibocsátási díjat 
kell fizetniük. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az Európai Unió 
általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 
2015-ben tonnánként 480 EUR-nak felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó 
ágazatok tonnánként 15 EUR-t, illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR 
további ETS-bírságot fizetnek; eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-
ban szabta meg a CO2 árát (egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos CO2-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2014. január 1-től kezdve minden naptári 
évre vonatkozóan többletkibocsátási díjat 
kell fizetniük.A díj összege annak 
arányában változik, hogy az adott gyártó 

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

általános költségvetési bevételének kell 
tekinteni. Az összhang biztosítása 
érdekében a díjat a 443/2009/EK 
rendeletben meghatározotthoz hasonló 
módszerrel kell megállapítani.A 
többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek tekintetében javasolt és a személygépkocsikról szóló 
rendeletben alkalmazott többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem 
mérhetőek össze más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint 
veszélyeztetnék annak versenyképességét és életképességét. A jelenlegi többletkibocsátási díj 
2015-ben tonnánként 480 EUR-nak felelne meg, miközben az EU ETS tekintetében a más 
ágazatokkal való összehasonlításából a következő derül ki: 15 EUR/t; további ETS bírság: 
100 EUR/t (a megfelelés hiánya esetén); és a zöld közbeszerzési irányelv: 30–40 EUR/t (egész 
életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 48
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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



AM\817303HU.doc 15/95 PE441.217v02-00

HU

tekinteni. költségvetési bevételének kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A határidő meghosszabbítására azért van szükség, mert az ilyen típusú járműveknél több időt 
igényel a jövőbeni követelményekhez való alkalmazkodás.

Módosítás 49
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A befejezett járművek fajlagos CO2-kibocsátásának megállapítására a Bizottság által javasolt 
módszert egy bizottsági munkadokumentumban – melyben utalnak egy alternatív módszer 
kidolgozására – már alkalmatlanként jellemezték. A magas piaci részesedés miatt mielőbb 
meg kell határozni a megfelelő eljárást, amellyel meghatározható a befejezett járművek CO2-
kibocsátásainak reprezentatív értéke és tömege.
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Módosítás 50
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Mivel a sebességkorlátozó 
készülékek környezetvédelem és 
energiafogyasztás, a motor és a 
gumiabroncsok kisebb elhasználódása, a 
zajártalom csökkenése és a jobb közúti 
közlekedésbiztonság tekintetében 
megmutatkozó jótékony hatásai 
fokozódnak e készülékek általános 
használata esetén.

Or. en

Indokolás

A nagy sebesség egész Európában a halálos kimenetelű közúti balesetekhez hozzájáruló 
fontos tényező. A közúti közlekedésben a nagyobb sebességre való törekvés nemcsak nagyobb 
kereslethez, hanem nagyobb üzemanyag-fogyasztáshoz és CO2-kibocsátáshoz, zajhoz és a 
biztonságra nehezedő nyomáshoz is vezetett. A sebességkorlátozó készülékek ezért jótékony 
hatást fejtenének ki környezetvédelmi és gazdasági, valamint közlekedésbiztonsági 
szempontból egyaránt.

Módosítás 51
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Mivel a sebességkorlátozó 
készülékek környezetvédelem és 
energiafogyasztás, a motor és a 
gumiabroncsok elhasználódása és a 
közúti közlekedésbiztonság tekintetében 
megmutatkozó jótékony hatásai 
fokozódnak e készülékek általános 
használata esetén.
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Or. en

Indokolás

A nagy sebesség egész Európában a halálos kimenetelű közúti baleseteknél a legjelentősebb 
hozzájáruló tényező. A közúti közlekedésben a nagyobb sebességre való törekvés nemcsak 
nagyobb kereslethez, hanem nagyobb üzemanyag-fogyasztáshoz és CO2-kibocsátáshoz, 
valamint a biztonságra nehezedő nyomáshoz is vezetett. A sebességkorlátozó készülékek ezért 
jótékony hatást fejtenének ki környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontból egyaránt.

Módosítás 52
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Mivel a sebességkorlátozó 
készülékek környezetvédelem és 
energiafogyasztás, a motor és a 
gumiabroncsok elhasználódása és a 
közúti közlekedésbiztonság tekintetében 
megmutatkozó jótékony hatásai segíteni 
fognak e rendelet céljainak elérésében.

Or. en

Indokolás

Az intelligens sebességkorlátozó készülékek közvetlenül és közvetetten is hatást fognak 
gyakorolni az üzemanyag-fogyasztásra. Közvetlen hatásként a lassabb menettempó kevesebb 
üzemanyagot igényel. Közvetett hatásként a maximális sebesség korlátozása lehetővé teszi a 
hajtóművek e meghatározott sebességhez történő optimalizálását, ami tovább csökkentheti a 
kibocsátásokat. A CO2-kibocsátás erőteljesen megnő dinamikus közlekedési helyzetekben 
(megállás és elindulás) és 120 km/óra feletti sebességnél. A CO2-kibocsátás intelligens 
sebességkorlátozó készülékkel elérhető maximális csökkentését körülbelül 15%-ra becsülik.
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Módosítás 53
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett 
a könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat 
eredményez. Helyénvaló ezért 
megvizsgálni annak lehetőségét, hogy 
egyes közösségi gépjármű kategóriák 
esetében a 92/6/EGK tanácsi irányelv 
hatálya terjedjen ki a sebességkorlátozó 
készülékek felszerelésére és használatára 
azzal a céllal, hogy az e rendelet hatálya 
alá tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

törölve

Or. en

Indokolás

Nem érhető el a CO2-kibocsátás további csökkentése a sebességkorlátozó készülékek kötelező 
felszerelésével: a könnyű haszongépjárműveket a 120 km/óra legnagyobb sebességig terjedő 
MVEG-ciklusban való üzemeltetéssel tesztelik, amely az EU országainak többségében a 
megengedett legnagyobb sebesség. A könnyű haszongépjárművek szállítmányozási feladatot 
látnak el, túlnyomórészt a városi és vidéki utakon, ahol a legtöbb baleset bekövetkezik. Ezeken 
a területeken sebességkorlátozás van érvényben.



AM\817303HU.doc 19/95 PE441.217v02-00

HU

Módosítás 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett 
a könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat 
eredményez. Helyénvaló ezért 
megvizsgálni annak lehetőségét, hogy 
egyes közösségi gépjármű kategóriák 
esetében a 92/6/EGK tanácsi irányelv 
hatálya terjedjen ki a sebességkorlátozó 
készülékek felszerelésére és használatára 
azzal a céllal, hogy az e rendelet hatálya 
alá tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

törölve

Or. en

Indokolás

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.
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Módosítás 55
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez. 
Helyénvaló ezért megvizsgálni annak 
lehetőségét, hogy egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK
tanácsi irányelv hatálya terjedjen ki a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a 
céllal, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez. 
Helyénvaló ezért egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK
tanácsi irányelv hatályát kiterjeszteni a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára, hogy abban
az e rendelet hatálya alá tartozó könnyű 
haszongépjárművek is szerepeljenek.

Or. en

Módosítás 56
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez. 

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez. 
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Helyénvaló ezért megvizsgálni annak 
lehetőségét, hogy egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK
tanácsi irányelv hatálya terjedjen ki a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a 
céllal, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

Helyénvaló ezért egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK
tanácsi irányelv hatályát kiterjeszteni a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára, hogy az e 
rendelet hatálya alá tartozó könnyű 
haszongépjárművek is szerepeljenek 
köztük.

Or. en

Indokolás

A nehéz haszongépjárművektől eltérően a könnyű haszongépjárművek jelenleg nincsenek 
sebességkorlátozó készülékkel felszerelve. A sebességkorlátozó készülékek az üzemanyag-
fogyasztás, a CO2-kibocsátás és a zajártalom csökkentésének igen költséghatékony módjai és 
hozzájárulnak a közúti közlekedésbiztonsághoz. A 2002/85/EK irányelvvel módosított 
92/6/EGK irányelv hatályát ki kell terjeszteni, hogy kiterjedjen az ezen irányelv rendelkezései 
szerinti könnyű haszongépjárművekre is.

Módosítás 57
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez. 
Helyénvaló ezért megvizsgálni annak 
lehetőségét, hogy egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK
tanácsi irányelv hatálya terjedjen ki a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a céllal, 
hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 
könnyű haszongépjárművek is 

(24) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat. Emellett a 
könnyű haszongépjárművek 
sebességkorlátozásának hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóműveket és a lassabb 
üzemelési körülményekkel együtt járó 
gazdaságtalanságokat eredményez. 
Helyénvaló ezért egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK
tanácsi irányelv hatályát kiterjeszteni a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a céllal, 
hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 
könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.
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szerepeljenek köztük.

Or. en

Módosítás 58
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 165 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés segítségével 
érhető el.

Or. en

Indokolás

A negatív költségű CO2-kibocsátáscsökkentés lehetőségéhez való közelebb kerülés érdekében 
a 2014-es célértéket 165 g CO2/km-ben kell meghatározni.

Módosítás 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 160 g CO2/km-
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ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

Or. en

Indokolás

A kisvállalkozások segítése, valamint a fogyasztók és járműtulajdonosok számára 
üzemanyagköltség-megtakarítás érdekében e rendelet célértékének szintjét 2016-ra 160 g 
CO2/km-ben kell megszabni. A személygépkocsikból származó CO2-kibocsátásokról szóló 
rendelet azt mutatja, hogy a kezdetben vártnál sokkal gyorsabban sikerült nagyobb 
üzemanyag-takarékosságot elérni. Ezért a 160 g CO2/km szintnek 2016-ban 
megvalósíthatónak kell lennie. Ez segítene az e rendelet és a személygépkocsikból származó 
CO2-ről szóló rendelet határidőinek harmonizálásában is. 

Módosítás 60
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 160 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

Or. en

Indokolás

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
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just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Módosítás 61
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 160 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

Or. en

Indokolás

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.
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Módosítás 62
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 175 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

(1) Ez a rendelet CO2-kibocsátási 
követelményeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Ez a 
rendelet az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos CO2-kibocsátását 160 g CO2/km-
ben határozza meg, amely a 
járműtechnológia terén megvalósuló – a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mért – fejlődés és az 
innovatív technológiák segítségével érhető 
el.

Or. da

Módosítás 63
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Az Unióban nyilvántartásba vett új 
könnyű haszongépjárművek átlagos CO2-
kibocsátása tekintetében 2020-tól a 12. 
cikkben megállapított feltételekkel 
összhangban egy további célkitűzést 
határoznak meg.

Or. fr



PE441.217v02-00 26/95 AM\817303HU.doc

HU

Módosítás 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárművek flottájára a 12. cikk 
(4) bekezdésével összhangban 2020-tól 
kezdődően az átlagos CO2-kibocsátás 
célértékét 160g CO2/km-ben állapítja meg.

Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárművek flottájára a 12. cikk 
(5) bekezdésével összhangban 2025-tól 
kezdődően az átlagos CO2-kibocsátás 
célértékét 145g CO2/km-ben állapítja meg.

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 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would already 
result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Módosítás 65
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-

2. Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárművek flottájára a 12. cikk 
(4) bekezdésével összhangban 2020-tól 
kezdődően az átlagos CO2-kibocsátás 



AM\817303HU.doc 27/95 PE441.217v02-00

HU

ben állapítja meg. célértékét 160g CO2/km-ben állapítja meg.

Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárművek flottájára a 12. cikk 
(5) bekezdésével összhangban 2025-tól 
kezdődően az átlagos CO2-kibocsátás 
célértékét 145g CO2/km-ben állapítja meg.

Or. en

Módosítás 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárművek flottájára a 12. cikk 
(4) bekezdésével összhangban 2020-tól 
kezdődően az átlagos CO2-kibocsátás 
célértékét 160g CO2/km-ben állapítja meg.

Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárművek flottájára a 12. cikk 
(5) bekezdésével összhangban 2025-tól 
kezdődően az átlagos CO2-kibocsátás 
célértékét 145g CO2/km-ben állapítja meg.

Or. en

Módosítás 67
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

2. Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek átlagos CO2-
kibocsátását 2020-tól 125 g CO2/km-ben 
állapítja meg, amely a járműtechnológia 
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terén megvalósuló – a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 
mért – fejlődés segítségével érhető el.

Or. en

Indokolás

A 2020-as 125 g/km célérték műszaki és gazdasági szempontból megvalósítható, és a 
fogyasztó számára nettó üzemanyag-megtakarítást eredményezne.

Módosítás 68
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 150 g CO2/km-
ben állapítja meg, feltéve, hogy a Bizottság 
a 12. cikk (4) bekezdése szerinti 
felülvizsgálat keretében e célérték 
megvalósíthatóságát megerősíti.

Or. de

Indokolás

Tekintettel a könnyű haszongépjárművek hosszabb termékciklusára, a 135 g CO2/km célérték 
nem tűnik elérhetőnek 2020-ig. A 150 g CO2/km módosított célérték megvalósíthatóságát 
annak véglegesítése előtt a 12. cikk (4) bekezdésében megállapított szabályokkal összhangban 
ellenőrizni kell.
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Módosítás 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

2. Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2025-től az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 145 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A hosszú távú célérték fontos a környezetvédelmi haladás előmozdítása és az iparág tervezési 
biztonságának megteremtése érdekében. A 2020-ra javasolt 135g/km hosszú távú célérték 
azonban nem reális a tervbe vett határidőn belül, és olyan éves CO2-csökkentést tenne 
szükségessé, amely – a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésével járó 
magasabb költségek ellenére – sokkal magasabb, mint a személygépkocsik esetében.

Módosítás 70
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2023-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 140 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A célértéknek kézzelfoghatónak és elfogadható időn belül elérhetőnek kell lennie, amely 
lehetőséget ad az iparágnak arra, hogy megfelelően és kellő időben kiigazítsa gyártósorait.
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Módosítás 71
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2.)Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 150g CO2/km-
ben állapítja meg, feltéve, hogy a Bizottság 
a 12. cikk (4) bekezdése szerinti 
felülvizsgálat keretében e célérték 
megvalósíthatóságát megerősíti.

Or. en

Módosítás 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 125 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A 2020-as 125 g/km célérték a kkv-k támogatásához szükséges. Ez nagyobb üzemanyag-
takarékossághoz vezetne a járműhasználók számára, és általa mintegy 2 100 EUR értékű 
üzemanyag-megtakarítás lenne elérhető, még akkor is, ha viszonylag magas áremelkedést 
feltételezünk: a hatásvizsgálat szerint ez nettó hasznot eredményez a fogyasztó számára, nem 
jár negatív hatással a foglalkoztatásra, és nem vezet a járműeladások jelentős csökkenéséhez.
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Módosítás 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 125 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

A 2020-as 125 g/CO2/km célérték a jelenlegi szinthez képest 38%-os csökkentést jelentene. Ez 
jobban összhangban állna a személygépkocsik kibocsátáscsökkentési szintjével, amelyek 
esetében a 2020-as célérték 40%-os csökkentést követel meg. A 125 g/CO2/km szint elérésének 
műszaki megvalósíthatóságát alátámasztja a Bizottság hatásvizsgálata, és nyomatékos jelzés 
lenne a gyártók felé, hogy újítsák meg kistehergépkocsi-parkjukat.

Módosítás 74
Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 130 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. da
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Módosítás 75
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 130 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

Ez a jogszabály kedvező a társadalom számára, mivel üzemanyag-megtakarításhoz vezet. Sok 
tagállam éppen most emelte meg az üzemanyagadókat a pénzügyi válság következtében, és 
várhatóan további tagállamok is ezt fogják tenni. A jelentőségteljes hosszú távú célérték a 
CO2-kibocsátás 2050-ig történő 80–95%-os csökkentésére vonatkozó éghajlati 
kötelezettségvállalásunk teljesítéséhez is szükséges, és összhangban áll a Bizottság 
energiahatékonysági cselekvési tervével is, mivel ez a jogszabály nagyobb 
energiahatékonyságot fog eredményezni a közlekedésben.

Módosítás 76
Lena Kolarska-Bobińska

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 160 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a szükséges hosszabb fejlesztési és termelési ciklusokra, a 135 g CO2/km célérték 
reálisan nem érhető el a javasolt határidőn belül. A 160g CO2/km nagyra törő, de elérhető 
célérték.
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Módosítás 77
Amalia Sartori

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2 Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 160 g CO2/km-
ben állapítja meg.

Or. en

Indokolás

Tekintettel a szükséges hosszabb fejlesztési és termelési ciklusokra, a 135 g CO2/km célérték 
reálisan nem érhető el a javasolt határidőn belül. A 160g CO2/km nagyra törő, de elérhető 
célérték.

Módosítás 78
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 160 g CO2/km-
ben állapítja meg

Or. en

Indokolás

Tekintettel a szükséges hosszabb fejlesztési és termelési ciklusokra, a 135 g CO2/km célérték 
reálisan nem érhető el a javasolt határidőn belül. A 160g CO2/km nagyra törő, de elérhető 
célérték.
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Módosítás 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg.

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművekre 2025-től az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg. 

Or. it

Indokolás

A 135 g CO2/km határérték nagyra törő hosszú távú célkitűzés, amely műszaki szempontból 
jelenleg nehezen érhető el. Hosszabb időre van szükség ahhoz, hogy az iparág elérhesse ezt a 
célt.

A célok kitűzésekor szem előtt kell tartani, hogy a könnyű haszongépjárművek termelési 
ciklusai hosszabbak, mint a személygépkocsik esetében, és sokkal kisebb a lehetőség a könnyű 
haszongépjárművek kibocsátási teljesítményének javítására.

Módosítás 80
Vicky Ford

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A kibocsátások kiszámításakor a 
sebességkorlátozó készülékek és más 
innovatív intézkedések környezeti hasznait 
figyelembe fogják venni.

Or. en



AM\817303HU.doc 35/95 PE441.217v02-00

HU

Módosítás 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

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

Módosítás 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti M2,
N1 és N2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
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nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Indokolás

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Módosítás 83
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

(1) Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti M2,
N1 és N2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed („könnyű 
haszongépjárművek”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új könnyű 
haszongépjárművek”).

Or. en

Indokolás

Az M2 és N2 kategóriájú járműveknek a rendelet hatálya alá kell tartozniuk, hogy ne 
jöhessenek létre kiskapuk és olyan ösztönzők, amelyek a járművek vagy piacok N1 kategóriájú 
járművekről e kategóriákra való átállását segítik elő.
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Módosítás 84
Jean-Pierre Audy

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Ez a rendelet nem alkalmazandó az 
Unió belső piacán kívülre történő kivitelre 
szánt járművekre.

Or. fr

Módosítás 85
Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A sebességkorlátozó készülékeket és a 
CO2-kibocsátások csökkentésére szolgáló 
más innovatív intézkedéseket figyelembe 
fogják venni a kibocsátások 
kiszámításakor;

Or. en
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Módosítás 86
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság egy nem hivatalos dokumentumban már megállapította, hogy a rendeletre 
irányuló javaslatban említett módszer alkalmatlan a befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására. Amennyiben a járművek további befejezési szakaszokon 
esnek át, az alapjármű gyártójának nincs befolyása az ilyen befejezett járművek CO2-
kibocsátására. 

Módosítás 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A II. melléklet B. részének (5) és (6) pontjával való összhang érdekében beillesztett 
meghatározás.
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Módosítás 88
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítást a II. melléklet B. részének (5) és (6) bekezdésével való összhang indokolja.
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Módosítás 90
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítást a II. melléklet B. részének (5) bekezdésével való összhang indokolja.

Módosítás 91
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „teljes jármű”: olyan jármű, amelyet 
nem szükséges befejezni ahhoz, hogy 
megfeleljen a 2007/46/EK irányelv 
műszaki követelményeinek.

Or. en

Módosítás 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „teljes jármű”: olyan jármű, amelyet 
nem szükséges befejezni ahhoz, hogy 
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megfeleljen a 2007/46/EK irányelv 
műszaki követelményeinek.

Or. en

Módosítás 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „teljes jármű”: olyan jármű, amelyet 
nem szükséges befejezni ahhoz, hogy 
megfeleljen a 2007/46/EK irányelv 
műszaki követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási javaslat hatálya alá tartoznak a befejezett járművek, ezért meg kell határozni 
azok fogalmát.

Módosítás 94
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „teljes jármű”: olyan jármű, amelyet 
nem szükséges befejezni ahhoz, hogy 
megfeleljen a 2007/46/EK irányelv 
műszaki követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási javaslat hatálya alá tartoznak a befejezett járművek, ezért meg kell határozni 
azok fogalmát.
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Módosítás 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „teljes jármű”: olyan jármű, amelyet 
nem szükséges befejezni ahhoz, hogy 
megfeleljen a 2007/46/EK irányelv 
műszaki követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A jogalkotási javaslat hatálya kiterjed a befejezett járművekre.

Módosítás 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben a teljes könnyű haszongépjárművek 
összes gyártójának biztosítania kell, hogy 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátása ne 
haladja meg az I. melléklettel, illetve ha a 
gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

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

Az egyes gyártók fajlagos CO2-
kibocsátásnak meghatározása céljából az 
egyes gyártók által előállított, az adott 
évben nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek az alábbiakban 
meghatározott százalékát kell figyelembe 
venni:
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– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 65%-a,

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

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

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

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

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

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

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Módosítás 97
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben a teljes könnyű haszongépjárművek 
összes gyártójának biztosítania kell, hogy 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátása ne 
haladja meg az I. melléklettel, illetve ha a 
gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
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összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Módosítás 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben a teljes könnyű haszongépjárművek 
összes gyártójának biztosítania kell, hogy 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátása ne 
haladja meg az I. melléklettel, illetve ha a 
gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
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LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Módosítás 99
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben a teljes könnyű haszongépjárművek 
összes gyártójának biztosítania kell, hogy 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátása ne 
haladja meg az I. melléklettel, illetve ha a 
gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Az egyes gyártók fajlagos CO2-
kibocsátásnak meghatározása céljából az 

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

egyes gyártók által előállított, az adott 
évben nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek az alábbiakban 
meghatározott százalékát kell figyelembe 
venni:

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

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

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

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

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

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

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

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Módosítás 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben a teljes könnyű haszongépjárművek 
összes gyártójának biztosítania kell, hogy 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátása ne 
haladja meg az I. melléklettel, illetve ha a 
gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

Az egyes gyártók fajlagos CO2-
kibocsátásnak meghatározása céljából az 
egyes gyártók által előállított, az adott 
évben nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek az alábbiakban 

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

meghatározott százalékát kell figyelembe 
venni:

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

– 2014-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

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

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

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

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

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

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Módosítás 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Rendeletre irányuló javaslat
4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2015. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben a teljes könnyű haszongépjárművek 
összes gyártójának biztosítania kell, hogy 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátása ne 
haladja meg az I. melléklettel, illetve ha a 
gyártó számára a 10. cikk szerinti eltérést 
engedélyeznek, az adott eltéréssel 
összhangban meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértéket.

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

Az egyes gyártók fajlagos CO2-
kibocsátásnak meghatározása céljából az 
egyes gyártók által előállított, az adott 
évben nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek az alábbiakban 
meghatározott százalékát kell figyelembe 
venni:
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– 2014-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

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

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

– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,

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

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

2016. január 1-jétől a befejezett 
járműveket is figyelembe veszik az egyes 
gyártók átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározásakor.

Or. en

Indokolás

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 



PE441.217v02-00 50/95 AM\817303HU.doc

HU

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Módosítás 102
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja időt hagyni az autóipar számára, hogy az új követelményekhez igazítsa 
termelését.

Módosítás 103
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az egyes gyártók teljesítményének 7. cikk 
szerinti értékelése céljából 2012 és 2013 
évre az új könnyű haszongépjárművek 
tekintetében 175 g CO2/km nem kötelező 
átlagos CO2-kibocsátási célértéket 
alkalmaznak.
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2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,
2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 80%-a,
2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek 100%-a.

Or. en

Indokolás

A lépcsőzetes megközelítés a polgárok számára félrevezető, és nincs összhangban a jobb 
jogalkotással.

Módosítás 104
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 50%-a,

Or. en

Indokolás

A bevezetési folyamatnak kellően részletesnek kell lennie, hogy a vonatkozó iparág 
egyértelmű előretekintéssel rendelkezzen.

Módosítás 105
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– 2016-ban az új könnyű 
haszongépjárművek 60%-a,

Or. en
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Indokolás

A bevezetési folyamatnak kellően részletesnek kell lennie, hogy a vonatkozó iparág 
egyértelmű előretekintéssel rendelkezzen.

Módosítás 106
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1 francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– 2017-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,

Or. en

Indokolás

A bevezetési folyamatnak kellően részletesnek kell lennie, hogy a vonatkozó iparág 
egyértelmű előretekintéssel rendelkezzen.

Módosítás 107
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A bevezetési folyamatnak kellően részletesnek kell lennie, hogy a vonatkozó iparág 
egyértelmű előretekintéssel rendelkezzen.
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Módosítás 108
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befejezett járművek esetében a 
gyártónak csak az alapjármű fajlagos 
CO2-kibocsátását kell megadnia, és azt az 
(1) bekezdéssel összhangban kell 
teljesíteni.

Or. de

Indokolás

A Bizottság egy nem hivatalos dokumentumban már megállapította, hogy a rendeletre 
irányuló javaslatban említett módszer alkalmatlan a befejezett járművek fajlagos CO2-
kibocsátásának meghatározására. Amennyiben a járművek további befejezési szakaszokon 
esnek át, az alapjármű gyártójának nincs befolyása az ilyen befejezett járművek CO2-
kibocsátására. 

Módosítás 109
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek, 
– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek, 
– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en
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Módosítás 110
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Extra kibocsátási egységek Extra kibocsátási egységek és pénzügyi 
ösztönzők

Or. en

Indokolás

A rendelet hatályát a könnyű haszongépjármű-park megújításának ösztönzése érdekében ki 
kell terjeszteni.

Módosítás 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az I. melléklet szerinti 
járműspecifikus CO2-célérték 50%-ánál 
kisebb fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-től 2025-ig 2 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en

Indokolás

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
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provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Módosítás 112
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az I. melléklet szerinti 
járműspecifikus CO2-célérték 50%-ánál 
kisebb fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-től 2025-ig 2 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en

Módosítás 113
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az I. melléklet szerinti 
járműspecifikus CO2-célérték 50%-ánál 
kisebb fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek:
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– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-től 2025-ig 2 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en

Indokolás

A viszonylagos rendszeren alapuló extra kibocsátási egységek jobban ösztönzik az új, CO2-
kibocsátást csökkentő, áttörést jelentő technológiák szélesebb körű alkalmazását. A gyártók 
nagyon sok pénzt fektetnek be az új, áttörést jelentő technológiák fejlesztésébe és bevezetésébe 
anélkül, hogy tudnák, sikert érnek-e el. Szükséges az extra kibocsátási egységek időszakának 
meghosszabbítása a gyártók befektetéseihez kapcsolódó nagy kockázatok és bizonytalanság, 
illetve amiatt, hogy ezek a technológiák nem fognak jelentős szerepet játszani a 2020–2025-ös 
időkeretben.

Módosítás 114
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

– 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2015-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

– 2016-ban 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

– 2017-ben 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2018-ban 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en
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Módosítás 115
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok rendelkezhetnek 
pénzügyi ösztönzők alkalmazásáról az e 
rendeletnek és végrehajtási 
intézkedéseinek megfelelő, sorozatban 
gyártott járművek tekintetében.
Ezeknek az ösztönzőknek minden olyan, a 
tagállam piacán értékesítésre kínált új 
járműre érvényesnek kell lenniük, amely 
az I. mellékletben meghatározott 
időpontokat megelőzően eleget tesz 
legalább az I. mellékletben kibocsátási 
határértékeknek; ezek az ösztönzők az ott 
meghatározott időpontokban megszűnnek.

Or. en

Indokolás

A járműpark megújítása érdekében a tagállamok rendelkezhetnek pénzügyi ösztönzők 
alkalmazásáról az e rendeletnek és végrehajtási intézkedéseinek megfelelő sorozatban 
gyártott járművek tekintetében. Ezeknek az ösztönzőknek minden olyan, a tagállam piacán 
értékesítésre kínált új járműre érvényesnek kell lenniük, amely az I. mellékletben 
meghatározott időpontokat megelőzően eleget tesz legalább az I. mellékletben kibocsátási 
határértékeknek; ezek az ösztönzők az ott meghatározott időpontokban megszűnnek.

Módosítás 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az I. melléklettel 
összhangban meghatározott fajlagos 
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kibocsátási célértékénél több mint 15%-
kal nagyobb fajlagos CO2-kibocsátású új 
könnyű haszongépjárművek:
– 2014-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 2 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2016-tól kezdődően 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

Or. en

Indokolás

Ha a jogszabály ösztönzőt biztosít a nagyon alacsony kibocsátású könnyű haszongépjárművek 
számára, egyben tartalmaznia kell egy elrettentő intézkedést is a nagyon magas kibocsátású 
könnyű haszongépjárművek számára. Egy egyesült királyságbeli tanulmány szerint: ha 
minden tehergépkocsi-vásárló a leghatékonyabb járművet választaná, a kibocsátások 17%-kal 
csökkennének.

Módosítás 117
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok pénzügyi ösztönzőket 
nyújthatnak a használatban lévő 
járművek átalakításához és a rendeletnek 
nem megfelelő járművek leselejtezéséhez.

Or. en
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Módosítás 118
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) Az (1) és (2) bekezdésben említett 
pénzügyi ösztönzők összege egyik 
járműtípus esetében sem lépheti túl az I. 
mellékletben meghatározott kibocsátási 
határértékek teljesítésének biztosítására 
bevezetett műszaki berendezések 
többletköltségét, a járműbe való beszerelés 
költségét is beleértve.

Or. en

Módosítás 119
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A Bizottságot kellő időben 
tájékoztatni kell az (1) és (2) bekezdésben 
említett pénzügyi ösztönzők bevezetésére 
vagy megváltoztatására vonatkozó 
tervekről.

Or. en

Módosítás 120
Fiona Hall

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
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Sebességkorlátozó készülékek
A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy könnyű 
haszongépjárművei fel legyenek szerelve 
sebességkorlátozó készülékkel, amelyeken 
maximális sebességként 110 km/óra 
sebességet kell beállítani. Ez nem 
tekinthető ökoinnovációnak.

Or. en

Indokolás

A sebességkorlátozó készülékek igen költséghatékony módjai a könnyű haszongépjárművek 
üzemanyag-fogyasztása csökkentésének. Ez az oka annak, hogy ezeket egyes vállalatok –
például a British Gas, TNT és a Royal Mail –már alkalmazzák. A 110 km/óra vagy 70 m/h 
sebességre beállított sebességkorlátozó készülék lehetővé tenné a gyártók számára, hogy 
sokkal kisebb költséggel megfeleljenek az e rendeletben szereplő kibocsátáscsökkentési 
célértékeknek, és pénzt takarítana meg a kkv-k számára.

Módosítás 121
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy könnyű 
haszongépjárművei fel legyenek szerelve 
sebességkorlátozó készülékkel. A 
tagállamok határozzák meg a maximális 
sebességet, amelyre ezeket a készülékeket 
beállítják.

Or. en
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Indokolás

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Módosítás 122
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy könnyű 
haszongépjárművei fel legyenek szerelve 
sebességkorlátozó készülékkel, amelyeken 
maximális sebességként 100 km/óra 
sebességet kell beállítani. 

Or. en

Módosítás 123
Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy könnyű 
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haszongépjárművei fel legyenek szerelve 
sebességkorlátozó készülékkel, amelyeken 
maximális sebességként 100 km/óra 
sebességet kell beállítani. 

Or. en

Indokolás

Az intelligens sebességkorlátozó készülékek közvetlenül és közvetetten is hatást fognak 
gyakorolni az üzemanyag-fogyasztásra. Közvetlen hatásként a lassabb menettempó kevesebb 
üzemanyagot igényel. Közvetett hatásként a maximális sebesség korlátozása lehetővé teszi a 
hajtóművek e meghatározott sebességhez történő optimalizálását, ami tovább csökkentheti a
kibocsátásokat. A CO2-kibocsátás erőteljesen megnő dinamikus közlekedési helyzetekben 
(megállás és elindulás) és 120 km/óra feletti sebességnél. A CO2-kibocsátás intelligens 
sebességkorlátozó készülékkel elérhető maximális csökkentését körülbelül 15%-ra becsülik.

Módosítás 124
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden könnyű haszongépjármű-
gyártónak biztosítania kell, hogy könnyű 
haszongépjárművei fel legyenek szerelve 
sebességkorlátozó készülékkel, amelyeken 
maximális sebességként 100 km/óra 
sebességet kell beállítani. 

Or. en

Indokolás

Az új TERM-jelentés Európai Környezetvédelmi Ügynökség általi közzététele éppen most 
mutatott rá, hogy a közúti forgalom továbbra is súlyos környezetvédelmi problémákhoz vezet 
Európában. A tehergépkocsikon már használnak sebességkorlátozó készüléket, hogy sikeresen 
csökkentsék a tehergépkocsikkal kapcsolatos közlekedésbiztonsági aggályokat, és ezek 
költséghatékony eszközök lennének a kisteherautókból származó CO2 leszorítására is.
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Módosítás 125
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Sebességkorlátozó készülékek

A 2014. január 1-jétől kezdődő hatállyal a 
könnyű haszongépjármű-gyártóknak 
biztosítaniuk kell, hogy a 2. cikkel 
összhangban összes új könnyű 
haszongépjárművük fel legyen szerelve 
sebességkorlátozó készülékkel, amely e 
járművek sebességét 120 km/óra 
sebességre korlátozza.

Or. de

Indokolás

A sebességkorlátozó készülékeket már a haszongépjárművek összes többi kategóriája 
tekintetében bevezették. Az ilyen készülékek felszerelése nem okoz műszaki problémát, és nem 
jár jelentős többletköltséggel. Ez a módosítás arra ösztönzi a gyártókat, hogy gyártsanak 
kisebb és hatékonyabb motorokat, amelyek kevesebb CO2-t bocsátanak ki. 

Módosítás 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2012. január 1-jén kezdődő naptári 
évre és minden későbbi naptári évre 
vonatkozóan a tagállamok nyilvántartást 
vezetnek a területükön nyilvántartásba vett 
összes új könnyű haszongépjármű adatairól 
a II. melléklet A. részével összhangban. 
Ezeket az adatokat a gyártók, illetve az 
egyes tagállamokban a gyártók által kijelölt 
importőrök vagy képviseletek 
rendelkezésére bocsátják. A tagállamok 

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

minden tőlük telhetőt megtesznek annak 
biztosítása érdekében, hogy a nyilvántartó 
szervek működése átlátható legyen.

Or. en

Indokolás

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

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

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

Módosítás 127
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Mivel a többlépcsős járművek csak 2013. áprilisától kezdődően tartoznak a 2007/46/EK 
irányelv hatálya alá, e dátum előtt nem lesz lehetőség a többlépcsős járművek kielégítő 
ellenőrzésére. Egy kísérleti projektnek kell felölelnie a többlépcsős járművek ellenőrzését, 
amelynek ugyanazt az átfutási időt kell tartalmaznia, mint a többi járműkategóriák (pl. M1) 
esetében.

Módosítás 128
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – 2013-tól kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 

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

meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

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

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

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

Módosítás 130
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

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

Módosítás 132
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok – 2013-tól kezdődően –
legkésőbb minden év február 28-ig 
meghatározzák és a Bizottságnak 

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

továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

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

Mivel a többlépcsős járművek csak 2013. áprilisától kezdődően tartoznak a 2007/46/EK 
irányelv hatálya alá, e dátum előtt nem lesz lehetőség a többlépcsős járművek kielégítő 
ellenőrzésére. Egy kísérleti projektnek kell felölelnie a többlépcsős járművek ellenőrzését, 
amelynek ugyanazt az átfutási időt kell tartalmaznia, mint a többi járműkategóriák (pl. M1) 
esetében.

Módosítás 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítást a következetesség indokolja. Az ellenőrzésnek a piaci torzulások és a gyártók 
megkülönböztetésének elkerülése érdekében összhangban kell állnia a rendelet 
végrehajtásával. A személygépkocsikra vonatkozó rendelet tapasztalataiból az derül ki, hogy 
nehéz az ellenőrzés. Hosszabb átfutási időre van szükség a megbízható ellenőrzési rendszer 
létrehozásához, különösen mivel egyelőre nem állnak rendelkezésre teljes körű N1-adatok az 
EU-27 szintjén, így a kiindulási pont meghatározása még nehezebb, mint a személyautók 
esetében.
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Módosítás 134
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 135
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 138
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 139
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 142
Marian-Jean Marinescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 143
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 144
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A többletkibocsátási díjak hasonlóak az 
Európai Kibocsátáskereskedelmi 
Rendszer alapján más ágazatok által 
fizetett díjakhoz.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. 

A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 2015-ben tonnánként 480 EUR-nak 
felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó ágazatok tonnánként 15 EUR-t, 
illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR további ETS-bírságot fizetnek; 
eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-ban szabta meg a CO2 árát 
(egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 147
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
év, azt követően pedig minden naptári év 

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

vonatkozásában a Bizottság 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezi értelemszerűen a gyártót vagy a 
csoportosulás vezetőjét, ha a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a fajlagos kibocsátási 
célértéket.

A többletkibocsátási díjak hasonlóak az 
Európai Kibocsátáskereskedelmi 
Rendszer alapján más ágazatok által 
fizetett díjakhoz.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. 

A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 2015-ben tonnánként 480 EUR-nak 
felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó ágazatok tonnánként 15 EUR-t, 
illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR további ETS-bírságot fizetnek; 
eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-ban szabta meg a CO2 árát 
(egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



AM\817303HU.doc 77/95 PE441.217v02-00

HU

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. 

Módosítás 149
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja időt hagyni az autóipar számára, hogy az új követelményekhez igazítsa 
termelését.

Módosítás 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(a) 2014-től 2018-ig
(i) 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
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esetén:
((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
(ii) 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:
((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
(iii) 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:
((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.
(iv) Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:
Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.
(b) 2019-től kezdve:
(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.
Ahol e cikk alkalmazásában:
„többletkibocsátás”: a gyártó átlagos 
fajlagos kibocsátástöbblete a fajlagos 
kibocsátási célértékéhez képest –
figyelembe véve a 11. cikk szerint 
jóváhagyott innovatív technológiáknak 
köszönhető CO2-kibocsátás csökkenését –
abban a naptári évben vagy tört naptári 
évben, amelyre a 4. cikk szerinti 
kötelezettség alkalmazandó, g/km-ben 
kifejezve, a harmadik tizedesjegyre 
kerekített pozitív számként megadva; és
„új személygépkocsik száma”: azon új 
könnyű haszongépjárművek száma, 
amelyeknek a szóban forgó gyártó a 
gyártója, és amelyeket az adott időszakban 
a 4. cikkben meghatározott fokozatos 
bevezetési kritériumok szerint vettek 
nyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
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más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. 

A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 2015-ben tonnánként 480 EUR-nak 
felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó ágazatok tonnánként 15 EUR-t, 
illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR további ETS-bírságot fizetnek; 
eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-ban szabta meg a CO2 árát 
(egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 151
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(a) 2014-től 2018-ig
(i) 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:
((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
(ii) 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:
((Többletkibocsátás – 2) × 25 € + 20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
(iii) 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:
((Többletkibocsátás – 1) × 15 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.
(iv) Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:
Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.
(b) 2019-től kezdve:
(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.
Ahol e cikk alkalmazásában:
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„többletkibocsátás”: a gyártó átlagos 
fajlagos kibocsátástöbblete a fajlagos 
kibocsátási célértékéhez képest –
figyelembe véve a 11. cikk szerint 
jóváhagyott innovatív technológiáknak 
köszönhető CO2-kibocsátás csökkenését –
abban a naptári évben vagy tört naptári 
évben, amelyre a 4. cikk szerinti 
kötelezettség alkalmazandó, g/km-ben 
kifejezve, a harmadik tizedesjegyre 
kerekített pozitív számként megadva; és
„új személygépkocsik száma”: azon új 
könnyű haszongépjárművek száma, 
amelyeknek a szóban forgó gyártó a 
gyártója, és amelyeket az adott időszakban 
a 4. cikkben meghatározott fokozatos 
bevezetési kritériumok szerint vettek 
nyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. 

A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 2015-ben tonnánként 480 EUR-nak 
felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó ágazatok tonnánként 15 EUR-t, 
illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR további ETS-bírságot fizetnek; 
eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-ban szabta meg a CO2 árát 
(egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 152
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig a) 2014-től kezdve

i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
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új könnyű haszongépjármű darabszám.
ii. 2 g CO2/km feletti, de legfeljebb 3 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:
((Többletkibocsátás – 2) × 25 € +20 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.
iii. 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:
((Többletkibocsátás – 1) × 15 € +5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.
iv. Legfeljebb 1 g CO2/km feletti 
többletkibocsátás esetén:
Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. en

Indokolás

A többletkibocsátási díjaknak a többletgrammhoz tartozó befektetés határköltségét kell 
tükrözniük, szavatolva ezzel, hogy bírságfizetés helyett inkább a megfelelést válasszák. Az 
egyesült királyságbeli elemzés arra utal, hogy a díj változó felépítése esetén csak 2016 után, 
esetleg csak 2020 után sikerülhet elérni a célértéket.

Módosítás 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig a) 2014-től 2018-ig
i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

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

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

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

((Többletkibocsátás – 2) × 95 € +20 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.
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iii. 1 g CO2/km feletti, de legfeljebb 2 g 
CO2/km többletkibocsátás esetén:

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

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

((Többletkibocsátás – 1) × 60 € + 5 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

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

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

Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Többletkibocsátás × 15 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt szankciós folyosó 2019-ig a jogszabályi megfelelés jelentős 
hiányához fog vezetni. Ennek a módosításnak az a célja, hogy valamiképpen növelje a 
szankciós folyosóban említett összegeket, és ezzel fokozza a jogszabályi megfelelést, de 
ugyanakkor bizonyos rugalmasságot kínáljon a gyártóknak, hogy tapasztalatot 
szerezhessenek a rendszerrel kapcsolatban.

Módosítás 154
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja időt hagyni az autóipar számára, hogy kiigazítsa gyártósorait.
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Módosítás 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont előtt

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig a) 2014-től 2018-ig

(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. en

Indokolás

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.

Módosítás 156
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 3) × 95 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. de

Indokolás

A CO2-kibocsátási határértéket túllépő könnyű haszongépjárművek után fizetendő díjat 
összhangba kell hozni a személygépkocsik megfelelő díjával. A magasabb összegű 
szankciónak csak akkor lenne értelme, ha e járművek CO2-kibocsátása más hatással lenne a 
környezetre.
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Módosítás 157
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – a pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

((Többletkibocsátás – 3) × 120 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

((Többletkibocsátás – 3) × 95 € + 45 €) × 
új könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja az ipar ösztönzése a járművek javítására, nem pedig elrettentő eszközöket 
létrehozása és a fogyasztók büntetése.

Módosítás 158
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2019-től kezdve: b) 2020-tól kezdve:

Or. en

Indokolás

A módosítás célja időt hagyni az autóipar számára, hogy jobban hozzá tudja igazítani 
gyártósorait az új követelményekhez.
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Módosítás 159
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(Többletkibocsátás × 95 € + 45 €) × új 
könnyű haszongépjármű darabszám.

Or. de

Indokolás

A CO2-kibocsátási határértéket túllépő könnyű haszongépjárművek után fizetendő díjat 
összhangba kell hozni a személygépkocsik megfelelő díjával. A magasabb összegű 
szankciónak csak akkor lenne értelme, ha a CO2-kibocsátások más hatással lennének a 
környezetre. 

Módosítás 160
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

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

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 443/2009/EK rendelettel való összhang megteremtése.
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Módosítás 161
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 
2015-ben tonnánként 480 EUR-nak felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó 
ágazatok tonnánként 15 EUR-t, illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR 
további ETS-bírságot fizetnek; eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-
ban szabta meg a CO2 árát (egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. 

A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 2015-ben tonnánként 480 EUR-nak 
felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó ágazatok tonnánként 15 EUR-t, 
illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR további ETS-bírságot fizetnek; 
eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-ban szabta meg a CO2 árát 
(egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 163
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. 

A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 2015-ben tonnánként 480 EUR-nak 
felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó ágazatok tonnánként 15 EUR-t, 
illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR további ETS-bírságot fizetnek; 
eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-ban szabta meg a CO2 árát 
(egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).
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Módosítás 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok, és egyáltalán nem mérhetőek össze 
más ágazatokkal. Nagyon károsak lennének az iparág számára, valamint veszélyeztetnék 
annak versenyképességét és életképességét. 

A Bizottság által javasolt többletkibocsátási díjak 2015-ben tonnánként 480 EUR-nak 
felelnének meg, míg más, az EU ETS hatálya alá tartozó ágazatok tonnánként 15 EUR-t, 
illetve a megfelelés hiánya esetén tonnánként 100 EUR további ETS-bírságot fizetnek; 
eközben a zöld közbeszerzési irányelv tonnánként 30–40 EUR-ban szabta meg a CO2 árát 
(egész életciklusra vetített külső költségek a CO2 tekintetében).

Módosítás 165
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni, és
kizárólag olyan területek projektjeinek 
finanszírozására lehet felhasználni, mint 
az infrastruktúra-fejlesztés és 
motortechnológia fejlesztése, amelyek 
célja a közlekedés környezetre gyakorolt 
negatív hatásainak mérséklése.

Or. en
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Indokolás

A többletkibocsátási díjból befolyó összegeket kizárólag olyan területek projektjeinek 
finanszírozására lehet felhasználni, mint az infrastruktúra-fejlesztés és motortechnológia 
fejlesztése, amelyek célja a közlekedés környezetre gyakorolt negatív hatásainak mérséklése.

Módosítás 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 167
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 168
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 169
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) olyan kapcsolt gyártók csoportjának 
tagja, amely naptári évenként együttesen 
legfeljebb 30 000 olyan új könnyű 
haszongépjárművet állít elő, amelyet az 
Unióban vesznek nyilvántartásba; vagy

Or. en
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Módosítás 170
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) egy célérték, amely 25%-os 
csökkentést jelent a 2012-es átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátáshoz képest, vagy 
amennyiben több kapcsolt vállalkozás 
nyújt be közös kérelmet, 25%-os 
csökkentést jelent e vállalkozások 2012-es 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátásához 
képest.

Or. en

Módosítás 171
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása révén elért 
CO2-csökkentéseket. E technológiák az 
egyes gyártók átlagos fajlagos kibocsátási 
célértékének legfeljebb 7 g CO2/km-rel 
való csökkentéséhez járulhatnak hozzá.

törölve

Or. en

Indokolás

A vizsgálati ciklust a további ökoinnováció figyelembevétele és a valós élet járművezetési 
feltételeinek jobb tükrözése érdekében felül kell vizsgálni.
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Módosítás 172
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása révén elért CO2-
csökkentéseket. E technológiák az egyes 
gyártók átlagos fajlagos kibocsátási 
célértékének legfeljebb 7 g CO2/km-rel 
való csökkentéséhez járulhatnak hozzá.

(1) A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása révén elért CO2-
csökkentéseket. E technológiák az egyes 
gyártók átlagos fajlagos kibocsátási 
célértékének legfeljebb 10 g CO2/km-rel 
való csökkentéséhez járulhatnak hozzá.

Or. en

Indokolás

A módosítás célja a 443/2009/EK rendelettel való összhang megteremtése.

Módosítás 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 174
Paul Rübig

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A személygépkocsik CO2-kibocsátásról szóló rendelet (443/2009/EK) 12. cikkének (2) 
bekezdése megemlíti, hogy a Bizottság az ilyen innovatív technológiák jóváhagyási 
eljárásaira vonatkozóan 2010-ig részletes szabályokat fogad el. A könnyű 
haszongépjárművekre is ezeket a jóváhagyási eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni, amelyek személygépkocsik tekintetében történő megvitatása jelenleg folyik. Nem 
szabad különbséget tenni a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek ökoinnovációi 
között, és a jóváhagyási eljárásban sem lehet különbség. El kell kerülni a kétszeres 
munkavégzést.
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Módosítás 175
Marian-Jean Marinescu

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 176
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Hirdetés

Az e jogszabály hatálya alá tartozó 
járművekre vonatkozó hirdetéseknek –
amennyiben műszaki leírásokat, 
energiával kapcsolatos vagy 
árinformációkat szolgáltatnak ki – meg 
kell adniuk a végfelhasználóknak a jármű 
energiateljesítménye tekintetében 
szükséges tájékoztatást.

Or. en

Indokolás

Rendkívül fontos, hogy a vevők – különösen a kkv-k – tájékoztatást kapjanak az általuk 
valószínűleg megvásárlásra kerülő könnyű haszongépjármű energiateljesítményéről. Ez a 
megfogalmazás az energiacímkézési irányelv felülvizsgálata tekintetében elfogadott szövegen 
alapul, kiegészítve a műszaki leírásokkal, amelyeket gyakran használnak a könnyű 
haszongépjárművek hirdetéseiben.


