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Módosítás 7
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó kibocsátási követelményeknek a 
könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós integrált megközelítés keretében 
történő meghatározásáról szóló, 2011. 
május 11-i 510/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a Bizottságnak 
felül kell vizsgálnia a 147g/km-es hosszú 
távú szén-dioxid-kibocsátási célérték 2020-
ig történő költséghatékony elérésére 
vonatkozó szabályokat, beleértve az I. 
mellékletben foglalt képletet és a 11. cikk 
szerinti mentességeket is, feltéve, hogy a 
célérték megvalósíthatósága megerősítést 
nyer. A rendelet módosítására irányuló 
javaslattal szemben elvárás, hogy 
technológiailag a lehető leginkább 
semleges, társadalmi szempontból 
méltányos és fenntartható legyen.

(1) Az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó kibocsátási követelményeknek a 
könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós integrált megközelítés keretében 
történő meghatározásáról szóló, 2011. 
május 11-i 510/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének 
(1) bekezdése értelmében a Bizottságnak 
felül kell vizsgálnia a 147g/km-es hosszú 
távú szén-dioxid-kibocsátási célérték 2020-
ig történő költséghatékony elérésére 
vonatkozó szabályokat, beleértve az I. 
mellékletben foglalt képletet és a 11. cikk 
szerinti mentességeket is, feltéve, hogy a 
célérték megvalósíthatósága megerősítést 
nyer. Ehhez társul a jármű rendeltetését 
kifejező paraméter változása, vagyis a 
haszongépjármű össztömege jelentősen 
csökken. A rendelet módosítására irányuló 
javaslattal szemben elvárás, hogy 
technológiailag a lehető leginkább 
semleges, társadalmi szempontból 
méltányos és fenntartható legyen.

Or. pl

Indokolás

A jármű rendeltetését kifejező paraméter – ilyen a tömeg is – egyike a kibocsátási célérték 
elérését befolyásoló legfontosabb tényezőknek, mértékét pedig a 2011. május 11-i rendelet I.
mellékletének egyenlete alapján lehet kiszámolni a CO2 kibocsátási célérték bevezetését 
követően.

Módosítás 8
Yannick Jadot
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Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tehergépjárművek a közlekedés 
által előidézett ÜHG-kibocsátás egyik 
leggyorsabban növekvő forrását jelentik, 
1995 és 2010 között 26%-kal növelték a 
közúti közlekedésből származó kibocsátást 
és jelenleg annak 8%-áért felelnek. 
További növekedés várható részben a 
tehergépjármű-vezetés kamionokhoz 
képest szigorúbb szabályozása miatt. 
2025-re vonatkozóan nagyratörő 
célértéket kell megállapítani ahhoz, hogy 
mérsékelni lehessen a tehergépjárművek 
kibocsátását, valamint biztosítani 
lehessen, hogy az előrehaladás 2020 után 
is folytatódjon. A 85 g/km szén-dioxid-
kibocsátási célérték biztosítja, hogy 
beruházzanak az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, alacsony fogyasztású 
tehergépjárművek fejlesztésébe. Ez 
különösen fontos az európai városok 
szempontjából, ahol a tisztább – lehetőség 
szerint alternatív meghajtású –
tehergépjárművek bevezetése javítani 
fogja az életminőséget.

Or. en

Indokolás

Az AEA-Ricardo által a közelmúltban közzétett tanulmány szerint a személygépkocsikra 
vonatkozó 60 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 2025-ben technológiai szempontból 
költséghatékonyan megvalósítható lesz. A tehergépjárművekre vonatkozó hasonlóan szigorú 
szén-dioxid-kibocsátási célérték 85 g/km lenne. Ez előmozdítja az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású (hibrid, elektromos) tehergépjárművekkel kapcsolatos beruházásokat, ami az 
európai vállalkozásokat felvértezné az egyre növekvő olajárakkal szemben, továbbá 
hozzájárulna a levegőszennyezés és a zajszennyezés csökkentéséhez, különösen a városi 
térségekben, ahol gyakori a tehergépjárművek használata.

Módosítás 9
Krišjānis Kariņš
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Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Ha túl gyakran módosítják a 
célértékeket, az bizonytalanságot teremt az 
autóiparban, és befolyásolja annak 
globális versenyképességét.

Or. lv

Módosítás 10
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni.

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni. A Bizottság által 
készített tanulmányok szerint azonban a 
szén-dioxid-kibocsátás mérésére az e 
rendelet alapján alkalmazott vizsgálati 
eljárások nem akadályozták meg a szén-
dioxid-kibocsátások állítólagos 
csökkenését eredményező rugalmassági 
intézkedések gyártók általi növekvő 
igénybevételét, amelyhez azonban nem 
társulnak technológiai fejlesztések, és 
amely nem érhető el a tényleges közúti 
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forgalomban. A 715/2007/EK rendeletet 
ezért sürgősen felül kell vizsgálni annak 
érdekében, hogy a vizsgálati eljárások 
megfelelően tükrözzék a gépjárművek 
tényleges szén-dioxid-kibocsátási 
jellemzőit.

Or. en

Módosítás 11
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Rendkívül fontos, hogy a 
használatban lévő járművek vizsgálata a 
szokásos üzemi körülmények közötti 
üzemanyag-fogyasztást és szén-dioxid-
kibocsátást tükrözze. A használatban lévő 
járművek vizsgálata során ezért például 
nem szabad a járművekbe a súrlódás 
csökkentése céljából alkatrészeket 
szerelni, valamint a használati minták 
nem térhetnek el jelentős mértékben a 
tényleges használattól. Ily módon a 
fogyasztók biztosak lehetnek abban, hogy 
a megvásárolt járművek jellemző 
teljesítménye az üzembe helyezést 
követően összhangban van a megadott 
üzemanyag-fogyasztással és szén-dioxid-
kibocsátással. A Bizottság ezért – a 
használatban lévő járművek 
megfelelőségének haladéktalan 
biztosítására irányuló kötelezettség 
sérelme nélkül – részletes szabályokat 
fogad el, hogy a használatban lévő 
járművek vizsgálata során 
megakadályozza az üzemanyag-fogyasztás 
és a szén-dioxid-kibocsátás szokásos 
üzemi körülmények között elérhető 
szinten túlmutató csökkentését célzó 
rugalmassági intézkedések alkalmazását.



AM\925661HU.doc 7/37 PE504.232v01-00

HU

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak részletes szabályokat kell elfogadnia annak érdekében, hogy előmozdítsák a 
használatban lévő járművek megfelelőségének egységes alkalmazását, valamint biztosítsák, 
hogy a szükséges változtatások összhangban vannak a szokásos üzemi körülményekkel. Ezek a 
szabályok nem sérthetik a használatban lévő járművek megfelelőségének biztosítására, illetve 
a használatban lévő járművek megfelelőségének biztosítása terén a szükségtelen késedelmek 
megakadályozására irányuló kötelezettséget.

Módosítás 12
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert.

(3) A hatásvizsgálat céljára készült 
műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es 
szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérése a korábbi –
az 510/2011/EU rendelet elfogadása előtt 
készült – elemzésben szereplő becslésnél 
kevésbé lesz költséges. Ezenkívül az új 
könnyű haszongépjárművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának jelenlegi átlaga 
közelebb is került a célértékhez. A műszaki 
elemzés szerint technológiai szempontból 
költséghatékonyan megvalósítható egy 
szigorúbb célérték is. 2020-ra ezért 110 
g/km-es célértéket kell megállapítani.

Or. en

Indokolás

A becslések szerint a 147 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez kapcsolódó 
költségek e rendelet elfogadásakor 2000 és 8800 euró között mozogtak. A felülvizsgálati 
javaslatra irányuló bizottsági hatásvizsgálatot alátámasztó 2012-es tanulmány azonban a 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez csak 450 euró pluszköltséggel számol. A 
TNO 2012-es tanulmánya szerint a tehergépjárművekre vonatkozó 110 g/km-es szén-dioxid-
kibocsátási célérték (ami a személygépkocsik tekintetében 80 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
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célértéknek felel meg) technológiai szempontból megvalósítható, és az ezzel kapcsolatban 
felmerülő pluszköltségek kevesebb mint 4 éven belül megtérülnek.

Módosítás 13
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az európai gazdaság rendkívül nagy 
mértékben függ a külső energiaellátástól, 
és ezért folyamatosan ki van téve a 
bizonytalan és magas energiaáraknak, 
beleértve az esetleges olajválságokat is. Az 
erőforrás-hatékonyság és különösen az 
energiahatékonyság jelentős növelése 
elősegítheti e kedvezőtlen hatások 
mérséklését. Elismerve, hogy a 
gyártóknak hosszú kutatási és fejlesztési 
időre van szükségük gyártási ciklusaik 
megújításához és módosításához, valamint 
annak érdekében, hogy a beruházóknak 
biztosítsák az általuk igényelt biztonságot, 
2025-re vonatkozóan fontos meghatározni 
egy célértéket. E célérték jelenlegi 
meghatározása azt jelentené, hogy a 2020-
ra vonatkozó célértékek 2009-es 
meghatározásakor érvényes ütemtervet 
követik. A 100 g/km-es célérték 2025-ös 
bevezetésével biztosítható, hogy az új 
tehergépjárművek hatékony üzemanyag-
fogyasztása 2020 után is tovább javuljon, 
biztosított legyen a rendkívül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású járművek 
fejlesztése, a gazdaság kevésbé legyen 
kitéve az olajárak okozta sokkhatásoknak,
és megőrizzék az Unió vezető szerepét.

Or. en

Módosítás 14
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előrejelzésekkel 
szolgálni a 2020 utáni időszakra nézve.
Ennek érdekében 2025-re egy célértéket 
kell meghatározni. A célértéknek az Unió 
hosszú távú éghajlat-változási céljai 
eléréséhez szükséges
kibocsátáscsökkentési ütemre kell 
támaszkodnia és elő kell mozdítania a 
szén-dioxid-kibocsátását 
költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztését.

Or. en

Módosítás 15
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a gépjárművek tényleges szén-
dioxid-kibocsátási jellemzőit. A munka 
folyamatban van, ám még nem fejeződött 
be, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága 
keretében ugyanis még fejlesztés alatt áll a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás (World 

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

Light Duty Test procedure). Erre való 
tekintettel, valamint feltéve, hogy a 
jelenlegi vizsgálati ciklus nem tükrözi 
kellően a személygépkocsik és a 
tehergépjárművek tényleges közúti 
kibocsátását, döntő fontosságú mielőbb 
kidolgozni egy jobb vizsgálati ciklust. A
443/2009/EK rendelet I. mellékletében –
amely a 715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan állapít meg 2020-ra szóló 
határértékeket – meghatározott jelenlegi
vizsgálati eljárások felülvizsgálata után ki 
kell igazítani az I. mellékletben foglalt 
határértékeket annak érdekében, hogy a 
követelmények szigorúsága hasonló 
maradjon a gyártókra és a 
járműosztályokra nézve.

Or. en

Módosítás 16
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az energiaellátáshoz, valamint a 
járműgyártáshoz és a járművek 
ártalmatlanításához kapcsolódó ÜHG-
kibocsátás a jelenlegi teljes közúti 
szénlábnyom jelentős elemét alkotja, 
amelynek fontossága valószínűleg 
jelentősen növekedni fog a jövőben. 
Következésképpen politikai fellépésre van 
szükség annak érdekében, hogy a 
gyártókat az olyan optimális megoldások 
irányába tereljék, amelyek figyelembe 
veszik különösen a járművekhez 
szükséges energiatermeléshez társuló 
ÜHG-kibocsátást, és biztosítják, hogy e 
kibocsátások nem csökkentik a járművek 
működéséhez kapcsolódó 
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energiafelhasználás e rendelet által célul 
kitűzött javításával együtt járó előnyöket. 
Ebben az értelemben helyénvaló, hogy a 
Bizottság az e rendelet 2020 utáni 
időszakra vonatkozó jövőbeni 
felülvizsgálata során egy olyan 
szabályozási megközelítést mérlegel, 
amely figyelembe veszi az 
energiaellátáshoz kapcsolódó ÜHG-
kibocsátást és a járművek életciklusát.

Or. en

Módosítás 17
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A közúti járművek sebessége 
nagyban befolyásolja az üzemanyag-
fogyasztásukat és a szén-dioxid-
kibocsátásukat. Emellett a könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozó 
sebességkorlátozás hiányában a 
végsebesség versenytényezővé válhat, ami 
túlméretezett hajtóművekhez és ebből 
következően lassúbb üzemmódok esetén 
hatékonyságcsökkenéshez vezet. 
Helyénvaló ezért a Közösségben egyes 
gépjármű-kategóriákra sebességkorlátozó 
készülékek felszereléséről és használatáról 
szóló, 1992. február 10-i 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatályát kiterjeszteni az e 
rendelet hatálya alá tartozó könnyű 
haszongépjárművekre is.

Or. en

Indokolás

A tehergépjárművek az egyedüli olyan haszongépjárművek, amelyekre nem vonatkozik 
sebességkorlátozás. A sebességkorlátozó készülékek csökkentenék a kibocsátást, javítanák a 
közúti biztonságot és felszámolnák a nagy tehergépjárművek és a kis kamionok közötti 
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tisztességtelen verseny egy elemét.

Módosítás 18
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Fontolóra kell venni a szén-dioxid 
kibocsátási célértékek elhagyását és azok 
üzemanyag-hatékonysági célokkal való 
felváltását, mivel a szén-dioxid-
kibocsátási célértékek nem veszik 
figyelembe a korszerű belső égésű 
motorokból származó káros 
kibocsátásokat. Ezért felszólítja a 
Bizottságot, hogy nyújtson be jelentést e 
tárgyban.

Or. lv

Módosítás 19
Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) (13) preambulumbekezdés
A szöveg a preambulumbekezdés 
legvégén, a „forgalomba hozatal kezdeti 
szakaszában” szövegrész után a következő 
mondatrésszel egészül ki:
„kiegyensúlyozott ösztönzőket biztosítva az 
alacsony kibocsátású tehergépjárművek 
részére”.

Or. en
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Módosítás 20
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) (31) preambulumbekezdés
Az eredeti bizottsági javaslatnak 
megfelelően az 510/2011/EU rendelet (31) 
preambulumbekezdésében a következő 
egész mondat helyébe:
„Helyénvaló ezért megvizsgálni […] az e 
rendelet hatálya alá tartozó könnyű 
haszongépjárművekre is.”
a következő szöveg lép:
„A közúti forgalom és különösen a 
tehergépjármű-forgalom növekedése és az 
ebből eredő növekvő veszély és 
kellemetlenség minden tagállam számára 
komoly közúti közlekedésbiztonsági, 
környezetvédelmi és éghajlat-változási 
problémákat okoz. E rendelet értelmében 
ezért 2015. január 1-jéig minden újonnan 
gyártott N1 kategóriájú járművet 
sebességkorlátozó készülékkel kell 
felszerelni.”

Or. en

Módosítás 21
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
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rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.”

rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 128 g/km-ben 
határozza meg.”

Or. en

Indokolás

A szén-dioxid-kibocsátási célértéknek a Bizottság által javasolt 147 g/km helyett 128 g/km-nek 
kell lennie annak érdekében, hogy az elérendő cél a jármű típusától függetlenül ugyanolyan 
ambiciózus legyen. A Bizottság által 2020-ra javasolt célérték a személygépkocsikra 
vonatkozó 2015-ös célérték 27%-kal, illetve a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2015-
ös célérték 16%-kal való szigorításának felel meg.

Módosítás 22
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
510/2011/EK rendelet 
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 147 g/km-ben 
határozza meg.”

(2) Ez a rendelet az Unióban 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel és végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 110 g/km-ben 
határozza meg.”

Or. en

Indokolás

A tehergépjárművek a közlekedés által előidézett ÜHG-kibocsátás egyik leggyorsabban 
növekvő forrását jelentik, amely 1995 és 2010 között 26%-kal nőtt. Ahhoz, hogy számolni 
tudjunk a tehergépjárművek növekvő szén-dioxid-kibocsátásával, szigorúbb szén-dioxid-
kibocsátási célértékekre van szükség. A Bizottság által készített elemezések szerint a 147 g/km 
szén-dioxid-kibocsátási célérték nem elegendő. A személygépkocsikra vonatkozó 80 g/km 
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szén-dioxid-kibocsátási célértéknek a 110 g/km szén-dioxid-kibocsátási célérték felelne meg. 
A műszaki vizsgálatok szerint ez a célérték technológiai szempontból költséghatékonyan 
megvalósítható a felhasználók és a társadalom szempontjából egyaránt.

Módosítás 23
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2a. Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel, valamint a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve 85 g/km-
ben határozza meg.”

Or. en

Indokolás

Az AEA-Ricardo által a közelmúltban közzétett tanulmány szerint a személygépkocsikra 
vonatkozó 60 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 2025-ben technológiai szempontból 
költséghatékonyan megvalósítható lesz. A tehergépjárművekre vonatkozó hasonlóan szigorú 
szén-dioxid-kibocsátási célérték 85 g/km lenne. Ez előmozdítja a rendkívül alacsony szén-
dioxid-kibocsátású (hibrid, elektromos) tehergépjárművekkel kapcsolatos beruházásokat, ami 
az európai vállalkozásokat felvértezné az egyre növekvő olajárakkal szemben, továbbá 
hozzájárulna a levegőszennyezés és a zajszennyezés csökkentéséhez, különösen a városi 
térségekben, ahol gyakori a tehergépjárművek használata.

Módosítás 24
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
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510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2a. Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel, valamint a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve 100 g/km-
ben határozza meg.”

Or. en

Indokolás

2010 novemberében a Bizottság jelezte azon tervét, miszerint meg kívánja vizsgálni, 
megvalósítható-e, hogy 2025-re a személygépkocsik tekintetében elérjék az Európai 
Parlament által korábban szorgalmazott 70 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célértéket. A 
tehergépjárművekre vonatkozó hasonlóan szigorú szén-dioxid-kibocsátási célérték 100 g/km 
lenne. A 2025-ös célérték késedelmes elfogadása azzal a veszéllyel járna, hogy a 
tehergépjármű-gyártók számára nem maradna elegendő idő, a szükséges fejlesztések pedig 
késnének, hosszú távon költségesebbek, illetve gyengébb minőségűek lennének.

Módosítás 25
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2a. Ez a rendelet az új könnyű 
haszongépjárműveknek a 715/2007/EK 
rendelettel, valamint a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
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CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve 100 g/km-
ben határozza meg.”

Or. en

Módosítás 26
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2a. Ez a rendelet a 13. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint az 
új könnyű haszongépjárművek átlagos 
CO2-kibocsátása tekintetében a célértéket 
a 2025-től kezdve 100–115 g/km-ben 
határozza meg.”

Or. en

Módosítás 27
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. Az 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„2b. A CO2-kibocsátás mérése 
tekintetében 2016-tól kezdődően a 
715/2007/EK rendeletben és a 
végrehajtási intézkedéseiben 
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meghatározott vizsgálati eljárásokat a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás (World 
Light Duty Test procedure) váltja fel.”

Or. en

Módosítás 28
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
510/2011/EU rendelet
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk, a 8. cikk (4) bekezdésének b) 
és c) pontja, a 9. cikk, valamint a 10. cikk 
(1) bekezdésének a) és c) pontja nem 
alkalmazandó az olyan gyártóra, amely 
minden kapcsolt vállalkozásával együtt az 
előző naptári évben kevesebb mint 500 új 
könnyű haszongépjármű nyilvántartásba 
vételét eredményezte az EU-ban.

(4) A 4. cikk, a 8. cikk (4) bekezdésének b) 
és c) pontja, a 9. cikk, valamint a 10. cikk 
(1) bekezdésének a) és c) pontja nem 
alkalmazandó az olyan gyártóra, amely 
minden kapcsolt vállalkozásával együtt az 
előző naptári évben kevesebb mint 10 000
új könnyű haszongépjármű nyilvántartásba 
vételét eredményezte az EU-ban.

Or. ro

Módosítás 29
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (1) bekezdésének h) pontja a 
következő szövegrésszel egészül ki:
„e pont alkalmazásában a könnyű 
gépjárművekre világszerte alkalmazandó 
új vizsgálati eljárást 2016. január 1-jétől 
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kell alkalmazni.”

Or. en

Módosítás 30
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 5. cikket el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek gyengítik a gyártók fajlagos kibocsátási célértékét, mivel az 50 
g/km-nél alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású járművek értékesítéséhez kibocsátási 
egységeket biztosítanak. Már önmagában az jelentős ösztönzést jelent, hogy jelenleg e 
rendeletben az elektromos járműveket kibocsátásmentes járműnek tekintik, mivel a 
kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig terjedő időtartam alatt az elektromos 
járművek szén-dioxid-kibocsátása jóval meghaladja a 0 g/km-es értéket. Az extra kibocsátási 
egységek tovább fokozzák az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátással kapcsolatos 
torzulásokat, ami környezeti szempontból veszélyezteti a rendszer integritását.

Módosítás 31
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor az 50 g/km-nél kisebb 
fajlagos CO2-kibocsátású új könnyű 
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haszongépjárművek:
- 2014-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
- 2015-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
- 2016-ban 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
- 2017-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
- 2018-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.
Az extra kibocsátási egységekre vonatkozó 
program időtartama alatt a kevesebb, mint 
50 g/km fajlagos CO2-kibocsátású új 
könnyű haszongépjárművek az első 
bekezdésben említett szorzók 
alkalmazásakor figyelembe veendő 
maximális száma gyártónként nem 
haladhatja meg az új könnyű 
haszongépjárművek 1%-át.”

Or. de

Módosítás 32
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Az alacsony kibocsátású 
tehergépjárművekre vonatkozó ösztönzők
(1) Egy gyártó átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának kiszámításakor:
azon gyártók esetében, amelyek 4%-nál 
kisebb arányban értékesítenek új, 
alacsony kibocsátású – 50 g/km-nél kisebb 
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szén-dioxid-kibocsátású –
tehergépjárműveket, a fajlagos 
kibocsátási célértéket a következőképpen 
kell csökkenteni:
- 4 g azon gyártók esetében, amelyek 1%-
nál kisebb arányban értékesítenek 
alacsony kibocsátású tehergépjárműveket;
- 3 g azon gyártók esetében, amelyek 2%-
nál kisebb arányban értékesítenek 
alacsony kibocsátású tehergépjárműveket;
- 2 g azon gyártók esetében, amelyek 3%-
nál kisebb arányban értékesítenek 
alacsony kibocsátású tehergépjárműveket;
- 1 g azon gyártók esetében, amelyek 4%-
nál kisebb arányban értékesítenek 
alacsony kibocsátású tehergépjárműveket;
azon gyártók esetében, amelyek 4%-nál 
nagyobb arányban értékesítenek új, 
alacsony kibocsátású – 50 g/km-nél kisebb 
szén-dioxid-kibocsátású –
tehergépjárműveket, a fajlagos 
kibocsátási célértéket a következőképpen 
kell növelni:
- 2 g azon gyártók esetében, amelyek 4%-
nál nagyobb arányban értékesítenek 
alacsony kibocsátású tehergépjárműveket;
- 3 g azon gyártók esetében, amelyek 5%-
nál nagyobb arányban értékesítenek 
alacsony kibocsátású tehergépjárműveket;
(2) A tagállamoknak az előző naptári év 
tekintetében az e rendelet 
hatálybalépésétől kezdődően minden év 
február 28-ig gyártónként nyilvánosságra 
kell hozniuk az 50 g/km-es fajlagos szén-
dioxid-kibocsátású járművek számát.
(3) A Bizottság az előző naptári év 
tekintetében az e rendelet 
hatálybalépésétől kezdődően minden év 
február 28-ig közzétesz egy jelentést arról, 
hogy az alacsony kibocsátású 
tehergépjárművekre vonatkozó ösztönzők 
miként befolyásolták a gyártók fajlagos 
kibocsátási célértékeit.”
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Or. en

Módosítás 33
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A rendelet a következő cikkel egészül 
ki:
„5a. cikk
2015-ben be kell vezetni a 
sebességkorlátozó készülékeket, hogy az 
N1 kategóriájú járművek maximális 
sebességét 120 km/h-ra korlátozzák.”

Or. de

Módosítás 34
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. A rendelet a következő cikkel egészül 
ki:
„5a. cikk
Sebességkorlátozó készülékek
2015-től kezdődően minden könnyű 
haszongépjárművet fel kell szerelni 
sebességkorlátozó készülékkel, amely e 
gépjárművek maximális sebességét 110 
km/h-ra korlátozza.”
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Or. en

Indokolás

A tehergépjárművek az egyedüli olyan haszongépjárművek, amelyekre nem vonatkozik 
sebességkorlátozás. A sebességkorlátozó készülékek csökkentenék a kibocsátást, javítanák a 
közúti biztonságot, és felszámolnák a nagy tehergépjárművek és a kis kamionok közötti 
tisztességtelen verseny egy elemét.

Módosítás 35
Kathleen Van Brempt, Marita Ulvskog

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 c pont (új)
510/2011/EU rendelet
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A rendelet a következő cikkel egészül 
ki:
„5a. cikk
Sebességkorlátozó készülékek
2015-től kezdődően sebességkorlátozó 
készülékeket kell bevezetni, amelyek az 
újonnan gyártott N1 kategóriájú
tehergépjárművek maximális sebességét 
100 km/h-ra korlátozza.”

Or. en

Módosítás 36
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 6. cikk helyébe a jövetkező szöveg 
lép: 
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„Annak megállapítása céljából, hogy egy 
gyártó megfelel-e a 4. cikkben említett 
fajlagos kibocsátási célértékeknek, az 
európai szabványoknak megfelelő 
alternatív üzemanyaggal való működésre 
tervezett könnyű haszongépjárművek 
fajlagos CO2-kibocsátását 2015. 
december 31-ig 5%-kal csökkenteni kell, 
elismerve a bioüzemanyag-meghajtás 
innovatívabb üzemanyag-technológiai és 
kibocsátás-csökkentési képességeit. E 
csökkentés csak akkor alkalmazandó, ha 
a könnyű haszongépjármű 
nyilvántartásba vétele szerinti 
tagállamban található üzemanyagtöltő 
állomások legalább 30%-a értékesít ilyen 
típusú, a bioüzemanyagokra vonatkozó 
uniós jogszabályok által megállapított 
fenntarthatósági kritériumoknak 
megfelelő alternatív üzemanyagot.”

Or. pl

Indokolás

Az 5%-os CO2- kibocsátáscsökkentési prémiumot nem csak a bioetanolra, hanem az összes 
alternatív üzemanyagra alkalmazni kell, így a bioészterekre is

Módosítás 37
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c pont (új)
510/2011/EU rendelet 
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. A rendelet a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
Használatban lévő járművek 
megfelelősége
(1) A használatban lévő járművek 
megfelelőségével kapcsolatos 
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intézkedéseknek alkalmasnak kell lenniük 
annak biztosítására, hogy a típus-
jóváhagyási vizsgálatok során a 
személygépkocsik üzemanyag-fogyasztása 
és szén-dioxid-kibocsátása megfelel 
ugyanezen jármű szokásos üzemi 
feltételek melletti fogyasztásának és 
kibocsátásának.
(2) A használatban lévő járművek szén-
dioxid-kibocsátással kapcsolatos 
megfelelőségét egy harmadik félnek 
minősülő független és tanúsított szerv 
által a vizsgálati ciklus alatt végzett 
vizsgálat keretében 2014-ig állapítják 
meg.
(3) Amennyiben a mért szén-dioxid-érték 
több mint 4%-kal meghaladja a gyártó 
által megadott szén-dioxid-értéket, a 
715/2007/EK rendelet 10. cikkének (5) 
bekezdését kell alkalmazni.”

Or. en

Módosítás 38
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 12. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„4a. A Bizottság 2013. december 31-ig 
benyújtja az ökoinnováció jóváhagyási 
eljárására vonatkozó felülvizsgált 
végrehajtási rendelkezéseket azzal a céllal, 
hogy megkönnyítse az innovatív 
technológia alkalmazására vonatkozó 
kérelmezési eljárást, és ezt követően kiad 
egy kézikönyvet a megfelelő kérelmezési 
eljárásról.”
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Or. de

Indokolás

A jelenlegi jogszabály, azaz az 510/2011/EU rendelet értelmében a közösségi célok elérése 
érdekében figyelembe kell venni a szén-dioxid-kibocsátás terén az innovatív technológiák 
alkalmazása révén elérhető csökkentéseket. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azonban 
elmondható, hogy eddig csak egyetlen ilyen típusú kérelmet nyújtottak be. Ezt a helyzetet úgy 
lehet orvosolni, ha a kérelmezési eljárás egyszerűsítése és egy kézikönyv kiadása céljából 
felülvizsgálják a jóváhagyási eljárást. 

Módosítás 39
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 12. cikk (1) bekezdésének utolsó 
mondatát el kell hagyni.

Or. pl

Indokolás

 Az innovatív technológiákat nem lehet korlátozni. 

Módosítás 40
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 b pont (új)
510/2011/EU rendelet
12 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A 12. cikk (2) bekezdésének c) pontját 
el kell hagyni.

Or. pl
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Indokolás

Ez a kizárás nem logikus és megalapozatlan. 

Módosítás 41
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 13. cikk a következőképpen módosul:
törölve

a) Az (1) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti 
fajlagos kibocsátási célértékeket, 
módozatokat és egyéb vonatkozásokat 
annak érdekében, hogy a 2020 utáni 
időszakra megállapítsa az új könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.”
b) A (6) bekezdés a következőképpen 
módosul:

– a második albekezdést el kell hagyni.;

– a harmadik albekezdés helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„A Bizottság – annak érdekében, hogy az 
I. mellékletben foglalt képletek tükrözzék 
a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
mérésére szolgáló, a rendeletben előírt 
vizsgálati eljárásban bekövetkező 
változásokat –, a 15. cikkel összhangban, 
valamint a 16. és 17. cikkben foglalt 
feltételek mellett, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok útján módosítja a szóban 
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forgó képleteket, biztosítva azt, hogy a régi 
és az új vizsgálati eljárás hasonlóan 
szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben.”

Or. ro

Módosítás 42
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„A Bizottság 2014. december 31-ig a 2020 
utáni időszakra vonatkozóan benyújt egy 
javaslatot az új könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-
kibocsátási célértékekkel kapcsolatban. Az 
új célértékeket úgy számolják ki, hogy 
elérhetők legyenek az »Útiterv az egységes 
európai közlekedési térség 
megvalósításához – Úton egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony 
közlekedési rendszer felé« című 
dokumentumban meghatározott célok, 
különösen a közlekedésből származó 
ÜHG-kibocsátások 2050-ig történő 60%-
os csökkentése. Ez a javaslat az új 
világszintű vizsgálati cikluson alapul. 
Amennyiben 2014. április 1-jéig nem 
sikerül megállapodni erről az előírásról, a 
javaslat az említett vizsgálati cikluson („új 
európai menetciklus”) alapul.
Az új szén-dioxid-kibocsátási 
határértékekre vonatkozó javaslat a 
következőkre is kiterjed:
- az új könnyű haszongépjárművek szén-
dioxid-kibocsátásának teljes életciklusra 
vonatkozó értékelése, ahogy azt az 
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erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervéről szóló,
2011. szeptember 11-i bizottsági 
közlemény is előirányozta. Az 
eredményeket figyelembe kell venni a 
határértékek értékelésénél.
-
a vezetéshez kapcsolódó valós 
kibocsátások (Real World Driving 
Emissions, RDE) figyelembevétele.”

Or. de

Indokolás

Egy valós körülményeket tükröző, világszintű vizsgálati ciklust kívánatos bevezetni. A 
döntéshozatali eljárás meghosszabbítása azonban nem vezethet a szén-dioxid-kibocsátási 
célok szem elől tévesztéséhez. Az új hajtóművek és az egyre kisebb fogyasztás mellett a könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának több mint 50%-a már nem a forgalomban 
való használat során keletkezik, hanem a gyártásnál és az újrahasznosításnál. Több vizsgálat 
is arra az eredményre jutott, hogy a tényleges kibocsátás egyértelműen túlnyúlik a vizsgálati 
cikluson.

Módosítás 43
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket 
azzal a céllal, hogy 2025-ig a szén-dioxid-
kibocsátás tekintetében elérjék a 100–115 
g/km-es célértéket, kivéve, ha az alacsony 
kibocsátású technológiák alkalmazása és 
piaci befogadása alapján teljes mértékben 
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indokolt egy alacsonyabb célérték.

E felülvizsgálat alapján, amely magában 
foglalja az autóipar és a kapcsolódó 
iparágak átfogó értékelését, a Bizottság 
adott esetben javaslatot nyújt be e rendelet 
költséghatékony és a verseny 
szempontjából a lehető legsemlegesebb 
formában történő módosítására 
vonatkozóan, amely biztosítja az 
éghajlatváltozás leküzdésére irányuló 
hosszú távú uniós célkitűzések elérését.

Or. en

Módosítás 44
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új könnyű haszongépjárművekre 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket. E 
célértékeknek összhangban kell állniuk az 
éghajlatváltozás leküzdésére irányuló, 
2050-re szóló hosszú távú uniós 
célkitűzések költséghatékony formában 
történő elérésével.

Or. en

Indokolás

A fokozatosan növekvő, ambiciózus, hosszú távú célok nagyon fontosak a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó éghajlat-változási és energiapolitikai keretrendszer szempontjából, 
valamint a 2050-re szóló uniós kibocsátási célérték eléréséhez. Ezek a célok a beruházások 
biztonsága szempontjából is fontosak. Ezt ezért konkrétabban is meg kell említeni.
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Módosítás 45
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság legkésőbb 2017-ig
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó, világszinten harmonizált 
eljárást figyelembe vevő új vizsgálati 
eljárás és vizsgálati ciklus alapján a 2020 
utáni időszakra megállapítsa az új könnyű 
haszongépjárművekre irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

Or. en

Módosítás 46
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a pont
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság 2016. december 31-ig, de csak 
miután mindenre kiterjedően 
meghatározták az új vizsgálati ciklust és 
vizsgálati eljárásokat, felülvizsgálja az e 
rendelet szerinti fajlagos kibocsátási 
célértékeket, módozatokat és egyéb 
vonatkozásokat annak érdekében, hogy a 
2020 utáni időszakra megállapítsa az új 
könnyű haszongépjárművekre irányadó 
CO2-kibocsátási célértékeket.
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Or. en

Módosítás 47
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – a a pont (új)
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„4a. A Bizottság mérlegeli annak 
lehetőségét, hogy az égéstermék-
megközelítés helyett – amelybe csak a 
tüzelőanyag-termeléssel és -
felhasználással kapcsolatos kibocsátás 
számít bele – egy életciklus-megközelítést 
fogadjon el, amely magában foglalja a 
jármű teljes élettartamának minden 
szakaszában – az anyagok előállításától az 
életciklus végi ártalmatlanításig vagy 
újrahasznosításig – előforduló 
kibocsátást.”

Or. en

Módosítás 48
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont – -1 francia bekezdés (új)
510/2011/EK rendelet
13 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tényleges világszintű kibocsátások 
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megfelelően tükröződjenek és a mért szén-
dioxid-értékek szigorúan 
összehasonlíthatók legyenek, a Bizottság a 
715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban biztosítja, hogy 
a vizsgálati eljárás során pontosan 
meghatározzák a mért szén-dioxid-
kibocsátásokat jelentősen befolyásoló 
tényezőket, valamint felszámolják a 
vizsgálatokkal kapcsolatos rugalmassági 
intézkedéseket.”

Or. en

Módosítás 49
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont – 2 francia bekezdés
510/2011/EU rendelet
13 cikk – 6 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A Bizottság – annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben foglalt képletek tükrözzék a 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás mérésére 
szolgáló, a rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásban bekövetkező változásokat –, a 
15. cikkel összhangban, valamint a 16. és 
17. cikkben foglalt feltételek mellett, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
útján módosítja a szóban forgó képleteket, 
biztosítva azt, hogy a régi és az új 
vizsgálati eljárás hasonlóan szigorú 
kibocsátáscsökkentési követelményeket 
támasszon a gyártókkal és a különböző 
rendeltetésű járművekkel szemben.”

„A Bizottság – annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben foglalt képletek tükrözzék a 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás mérésére 
szolgáló, a rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásban bekövetkező változásokat –, a 
15. cikkel összhangban, valamint a 16. és 
17. cikkben foglalt feltételek mellett, 
végrehajtási jogi aktusok útján módosítja a 
szóban forgó képleteket, biztosítva azt, 
hogy a régi és az új vizsgálati eljárás 
hasonlóan szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben.”

Or. en

Indokolás

A jelenlegi javaslat csupán az utólagos ellenőrzés lehetőségét biztosítja az Európai Parlament 
és a tagállamok számára. Mivel a tagállamok felelősek az uniós jog végrehajtásáért, valamint 
a Bizottságra ruházták a végrehajtó szerepet, a végrehajtás tekintetében egységes feltételekre 
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van szükség. Az ipar szemszögéből a tagállamoknak felügyeletet kell gyakorolniuk a Bizottság 
felett. Következésképpen a vonatkozó bizottsági eljárást kell alkalmazni.

Módosítás 50
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont – b pont – 2 a francia bekezdés (új)
510/2011/EK rendelet
13 cikk – 6 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a szöveg a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Annak megerősítése céljából, hogy a 
járműgyártásból származó szén-dioxid-
kibocsátás megfeleljen a jóváhagyott 
típussal kapcsolatos értékeknek, 
biztosítani kell, hogy a légellenállási és a 
gördülési ellenállási értékek attól a 
járműtől származnak, amelynek 
tekintetében a termelés megfelelőségét 
ellenőrizték.”

Or. en

Módosítás 51
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet
1 melléklet – 1 pont – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„c) 2020-tól kezdve: „c) 2020-tól kezdve: 
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 110 + 
a × (M – M0)

ahol: ahol:

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
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tömege, tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték

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

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. en

Indokolás

A tehergépjárművek a közlekedés által előidézett ÜHG-kibocsátás egyik leggyorsabban 
növekvő forrását jelentik, amely 1995 és 2010 között 26%-kal nőtt. Ahhoz, hogy számolni 
tudjunk a tehergépjárművek növekvő szén-dioxid-kibocsátásával, szigorúbb szén-dioxid-
kibocsátási célértékekre van szükség. A Bizottság által készített elemezések szerint a 147 g/km 
szén-dioxid-kibocsátási célérték nem elegendő. A személygépkocsikra vonatkozó 80 g/km 
szén-dioxid-kibocsátási célértéknek a 110 g/km szén-dioxid-kibocsátási célérték felelne meg. 
A műszaki vizsgálatok szerint ez a célérték technológiai szempontból költséghatékonyan 
megvalósítható a társadalom és a felhasználók szempontjából is.

Módosítás 52
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet
1 melléklet – 1 pont – c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az I. melléklet 1. pontja a következő c) 
ponttal egészül ki:

„Az I. melléklet 1. pontja a következő c) 
ponttal egészül ki:

c) 2020-tól kezdve: c) 2020-tól kezdve: 
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 147 + 
a × (M – M0)

ahol: ahol:

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

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

M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték, 300 kg-mal 
csökkentve,

a = 0,096.”. a = 0,096.”.

Or. pl
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Indokolás

A 13. cikk (2) bekezdése nem jelzi, hogy az M0 paramétert miként határozzák meg egy adott 
járműpopulációra vonatkozó átlagos tömegként. Ezen érték 300 kg-al történő csökkentése a 
CO2 = 175 + a x (M - Mo) számításból következik, ahol a CO2 (az egyenlet bal oldala) 147 
g/km. Így Mo = 2610 kg, a = 0,093, ami a számítás után M = 2310 kg értéket jelent. A 2020 
után alkalmazandó új képletben ezért az M0 értéke 2310 kg.

Módosítás 53
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
Fajlagos CO2-kibocsátás = 85 + a × (M –
M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 0,093.”

Or. en

Indokolás

Az AEA-Ricardo által a közelmúltban közzétett tanulmány szerint a személygépkocsikra 
vonatkozó 60 g/km szén-dioxid-kibocsátási célérték 2025-ben technológiai szempontból 
költséghatékonyan megvalósítható lesz. A tehergépjárművekre vonatkozó hasonlóan szigorú 
szén-dioxid-kibocsátási célérték 85 g/km lenne. Ez előmozdítja a rendkívül alacsony szén-
dioxid-kibocsátású (hibrid, elektromos) tehergépjárművekkel kapcsolatos beruházásokat, ami 
az európai vállalkozásokat felvértezné az egyre növekvő olajárakkal szemben, továbbá 
hozzájárulna a levegőszennyezés és a zajszennyezés csökkentéséhez, különösen a városi 
térségekben, ahol gyakori a tehergépjárművek használata.
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Módosítás 54
Kathleen Van Brempt

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
510/2011/EU rendelet
1 melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
Fajlagos CO2-kibocsátás = 100 + a × (M –
M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = *
(* 100%-os meredekségnek felel meg).”

Or. en


