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Módosítás 14
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az erőforrás-hatékonyság terén 
jelentős növekedés elérése hiányában az 
európai gazdaság továbbra is jelentős 
veszélyeknek lesz kitéve az energiaárak –
köztük a lehetséges kőolajsokkok és 
földgázhiányok – tekintetében. A további, 
60 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célérték 2025-ben bevezetése az egyik 
lehetőség annak biztosítására, hogy a 
járművek üzemanyag-hatékonysága 2020 
után is javuljon, a gazdaság kevésbé lesz 
sérülékeny az olajárrobbanásokkal 
szemben, és a rendkívül alacsony szén-
dioxid-kibocsátású járművek nagyobb 
számban jussanak a piacra.

Or. en

Indokolás

Az „Európában 2025-ben a személygépkocsik és kisteherautókra vonatkozó lehetséges 
európai szén-dioxid-kibocsátási célértékek vizsgálata” című, 2012. novemberi Ricardo – AEA 
jelentés szerint a személygépkocsikra vonatkozó 60 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2025-ben történő bevezetése felgyorsítaná a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák bevezetését. Ez a célérték – az autók méretének és teljesítményének csökkentése 
nélkül – nem érhető el kizárólag hagyományos és hibrid meghajtású autók használatával. 
Szükség van ezért a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművekre vonatkozó 
előírásokra.

Módosítás 15
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. lv

Módosítás 16
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 17
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Különösen fontos, hogy a vizsgálati 
ciklusok során az üzemelés közbeni 
vizsgálatok tükrözzék a rendes 
felhasználási körülmények között fellépő 
üzemanyag-fogyasztást és szén-dioxid-
kibocsátást. Ehhez szükség van például 
arra, hogy az üzemelés közbeni vizsgálat 
során a járművekre szerelt elemeket ne 
vegyék figyelembe a közegellenállás 
csökkentése céljából, és a felhasználási 
minták valóban tükrözzék a tényleges 
felhasználást. A fogyasztók így biztosak 
lehetnek abban, hogy a megvásárolt 
járművek jellemző teljesítménye az 
üzembehelyezést követően eléri a 
reklámozott üzemanyag-fogyasztás és 
szén-dioxid-kibocsátás mértékét. Emiatt –
és az üzemelés közbeni megfelelőség 
haladéktalan biztosítására irányuló 
kötelezettség sérelme nélkül – a 
Bizottságnak részletes szabályokat kell 
elfogadnia annak megelőzése céljából, 
hogy az üzemelés közbeni vizsgálat során 
rugalmas megoldások használata révén a 
rendes felhasználási körülmények között 
elérhetőnél jelentősebb mértékben 
csökkentsék az üzemanyag-fogyasztás és 
szén-dioxid-kibocsátás mértékét.

Or. en
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Indokolás

A Bizottságnak részletes szabályokat kell elfogadnia az üzemelés közbeni megfelelés egységes 
alkalmazásának előmozdítása és a szükséges módosítások rendes felhasználási 
körülményeknek való megfelelésének biztosítása céljából. E szabályok nem sérthetik az 
üzemelés közbeni megfelelés biztosítására vonatkozó kötelezettséget, megelőzve ezzel az 
üzemelés közbeni megfelelés biztosítását érintő szükségtelen késedelmet.

Módosítás 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 19
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
2 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) Folytatni kell az annak biztosítására 
irányuló erőfeszítéseket, hogy a 95 g/km-
es szén-dioxid-kibocsátási uniós célértéket 
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meghaladó csökkenést érjünk el, valamint 
hogy a 715/2007/EK rendelet és annak 
végrehajtási intézkedései szerinti mérések 
az utakon közlekedő járművek tényleges 
teljesítményére vonatkozzanak. E cél 
elérése érdekében a szén-dioxidra 
vonatkozó üzemelés közbeni megfelelési 
követelményeket a 443/2009/EK 
rendeletben kell rögzíteni.

Or. en

Indokolás

Egyre nagyobb szakadék tapasztalható az új autók típus-jóváhagyása és valós kibocsátása 
között. Ez fontos, mivel a szén-dioxid csökkentése a fogyasztók oldalán közvetlenül 
üzemanyag-megtakarítás formájában jelennek meg. A szén-dioxid tekintetében az üzemelés 
közbeni megfelelési követelményeket kell bevezetni annak biztosítása érdekében, hogy a 
kilométerenkénti szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó mérések megfeleljenek az utakon 
közlekedő járművek tényleges kibocsátási teljesítményének. Ilyen követelmények már léteznek 
más szennyező anyagok kibocsátása tekintetében.

Módosítás 20
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottságnak felül kell vizsgálnia 
az elektromos járművek 2025-re és az azt 
követő időszakra vonatkozó kibocsátás-
mentességével kapcsolatos vélelmet, ezt 
követően pedig az energiatermelés során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázokat 
is figyelembe vevő mérési módszereket kell 
bevezetnie.

Or. en

Módosítás 21
Adam Gierek
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Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Annak elismeréseképpen, hogy a 
járművek tömeg szerinti rendeltetési
paramétere alapján meghatározott fajlagos 
kibocsátási célértékek teljesítése aránytalan 
mértékben érinti a legkisebb gyártókat, 
hogy a mentesítési eljárás nagy 
adminisztratív terhet jelent, és hogy 
elhanyagolható az e gyártók járműeladásai 
kapcsán elért szén-dioxid-kibocsátás-
csökkenésben mérhető haszon, a fajlagos 
kibocsátási célértékek és az extra 
kibocsátási értékek hatálya részlegesen
nem terjed ki az évente kevesebb mint 500 
új személygépkocsi gyártásáért felelős 
gyártókra. Kéri a Bizottságot, hogy 
szolgáljon e járművek hasznossága 
tekintetében alternatív paraméterekkel, 
ideértve a járművek által végzett teljes 
munka tekintetében a motorok 
teljesítményét.

Or. pl

Indokolás

A jármű tömege csak egy a fontos kritériumok közül, ugyanakkor nem érint egyéb, a motor 
munkájával, a féktárcsa ellenállásával, vagy éppen a turbulenciával vagyis a jármű 
aerodinamikai formájából keletkező veszteségekkel kapcsolatos fontos rendeltetési 
paramétereket.

Módosítás 22
Jan Březina, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Annak elismeréseképpen, hogy a 
járművek rendeltetése alapján 
meghatározott fajlagos kibocsátási 

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

célértékek teljesítése aránytalan mértékben 
érinti a legkisebb gyártókat, hogy a 
mentesítési eljárás nagy adminisztratív 
terhet jelent, és hogy elhanyagolható az e 
gyártók járműeladásai kapcsán elért szén-
dioxid-kibocsátás-csökkenésben mérhető 
haszon, a fajlagos kibocsátási célértékek és 
az extra kibocsátási értékek hatálya nem 
terjed ki az évente kevesebb mint 1 000 új 
személygépkocsi gyártásáért felelős 
gyártókra.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 23
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A kis mennyiségben termelő gyártók
mentesítésére szolgáló eljárást 
egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy 
a mentesítésnek a gyártók általi 
kérelmezése és a jogosultságnak a 
Bizottság általi megállapítása 
rugalmasabban legyen időzíthető.

törölve

Or. pl

Indokolás

Nem szükséges előnyben részesíteni a nagy teljesítmény és a gyorsulás megszállottjai számára 
nagy teljesítményű járműveket termelő kis gyártókat. Az ő termelésünk nem nélkülözhetetlen 



PE504.233v01-00 10/81 AM\925662HU.doc

HU

társadalmilag. 

Módosítás 24
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A szakosodott gyártók mentesítésére 
szolgáló eljárást 2020 után is indokolt 
fenntartani. Annak érdekében azonban, 
hogy a szakosodott gyártóktól elvárt 
erőfeszítés összhangban legyen azzal, 
amelyet a nagy mennyiségben termelő 
gyártóknak kell tenniük, 2020-tól 
kezdődően egy, a szakosodott gyártóknak 
tulajdonítható fajlagos kibocsátás 2007. 
évi átlagánál 45%-kal alacsonyabb
célértéket helyénvaló alkalmazni.

(6) A szakosodott gyártók mentesítésére 
szolgáló eljárást 2020 után is indokolt 
fenntartani. A szakosodott gyártónak a 
mentességben részesüléskor bizonyítania 
kell, hogy betartja kötelezettségeit. Annak 
érdekében azonban, hogy a szakosodott 
gyártóktól elvárt erőfeszítés összhangban 
legyen azzal, amelyet a nagy 
mennyiségben termelő gyártóknak kell 
tenniük, 2020-tól kezdődően az összes 
gyártó számára azonos fajlagos
kibocsátási célértéket helyénvaló 
alkalmazni.

Or. pl

Indokolás

Ezt kívánja a tisztességes versenyképesség.

Módosítás 25
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
rendeletnek milyen módosításai várhatók a 
2020 utáni időszakra nézve. Az 
előrejelzésnek arra kell támaszkodnia, 
hogy az Unió hosszú távú éghajlat-

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációi bevezetésének 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 céljaira való 
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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.

tekintettel a kibocsátáscsökkentés milyen 
ütemezésű feltételeinek megteremtésére 
van szükség, és hogy milyen hatások 
várhatók a személygépkocsik ártalmas
gáz-, részecske-, valamint zajkibocsátását
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 szén-dioxid-kibocsátási
célértékeket illetően. A jelentésnek 
tartalmaznia kell a szén-dioxid-
kibocsátási érték értékelését a termelés 
összes szakaszában, illetve a jármű teljes 
működési ideje során, a bontás és az 
újrahasznosítás idején.

Or. pl

Indokolás

A kibocsátás kérdése holisztikus megközelítést igényel.

Módosítás 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előrejelzést nyújtani
a 2020 utáni időszakra nézve. Ezt a 2025-
re vonatkozó célérték meghatározása 
révén lehet megtenni. A célértéknek arra 
kell támaszkodnia, hogy az Unió hosszú 
távú éghajlat-változási céljaira való 
tekintettel milyen ütemű 
kibocsátáscsökkentésre van szükség, és 
fokoznia kell a személygépkocsik szén-
dioxid-kibocsátását költséghatékonyan 
csökkentő technológiák fejlesztését. Ezért 
indokolt és célszerű, hogy a Bizottság 
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a Bizottság jelentést készítsen és szükség 
esetén javaslatokat fogalmazzon meg a 
2020 utáni célértékeket illetően.

jelentést készítsen és javaslatokat 
fogalmazzon meg a 2020 utáni célértékeket 
illetően.

Or. en

Módosítás 27
Hannu Takkula

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
443/2009/EK 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. A 
jelentésnek a személygépkocsik teljes 
életciklusa alatti (a gyártástól az 
elhasználódásig) szén-dioxid-kibocsátását 
kell figyelembe vennie.

Or. en

Módosítás 28
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) Az autóipar hosszú távú beruházásainak 
és innovációjának lehetővé tétele 
érdekében helyénvaló előre jelezni, hogy a 
443/2009/EK 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 
2025-ben és azt követően elérendő
célértékeket illetően.

Or. en

Módosítás 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A gyártók számára szükséges hosszú 
időtartamú kutatás és fejlesztés 
elismeréseként és a befektetők számára 
szükséges biztonság biztosítása céljából 
fontos2025-re célértéket meghatározni. E 
célérték meghatározása ma a 2007-es 
ütemtervvel azonos ütemterv követését 
jelentené, amikor a 2020-ra vonatkozó 
célértékeket határoztak meg. Ha Európa a 
tisztább járművekért zajló világméretű 
verseny élvonalában kíván maradni –
figyelemmel az Egyesült Államokban a 
közelmúltban elfogadott nagyra törő 
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üzemanyag-gazdálkodási szabványokra –, 
akkor Európának hosszú távú, 2025-ben 
elérendő 65 g/km-es szén-dioxid-
kibocsátási célértéket kell kitűznie;

Or. en

Módosítás 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 

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

tükrözzék a személygépkocsik tényleges 
szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit. A 
munka folyamatban van, ám még nem 
fejeződött be, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága keretében ugyanis még 
fejlesztés alatt áll a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás
(World Light Duty Test procedure). Erre 
való tekintettel, és mert a jelenlegi 
vizsgálati ciklus nem tükrözi kielégítően 
az utakon közlekedő személygépkocsik és 
kisteherautók tényleges kibocsátását, 
kulcsfontosságú egy jobb vizsgálati ciklus 
kidolgozása. A 443/2009/EK rendelet – a 
715/2007/EK rendeletnek és a 
692/2008/EK rendelet XII. mellékletének 
megfelelően mért kibocsátásokra 
vonatkozóan 2020-ra szóló határértékeket
megállapító – I. mellékletében 
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 32
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A rendelet értelmében a Bizottságnak 
hatásvizsgálatot kell végeznie a vizsgálati 
eljárások felülvizsgálata céljából, annak 
érdekében, hogy azok megfelelően 
tükrözzék a személygépkocsik tényleges 
szén-dioxid-kibocsátási jellemzőit. A 
munka folyamatban van, ám még nem 
fejeződött be, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága keretében ugyanis még 

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

fejlesztés alatt áll a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás 
(World Light Duty Test procedure –
„WLTP”). 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. Annak érdekében, hogy a 
gyártók biztonsággal tervezhessenek, a 
jelenlegi vizsgálati eljárást e rendelet 
céljából 2020-ig bezárólag megtartják. 
2021-től a WLTP-nek fel kell váltania a 
jelenlegi vizsgálati eljárást. Attól kezdve, 
hogy a WLTP-t 2021-ben e rendelet 
céljából alkalmazzák, az I. mellékletben 
foglalt határértékeket ki kell igazítani 
annak érdekében, hogy a követelmények 
szigorúsága hasonló maradjon a gyártókra 
és a járműosztályokra nézve.

Or. de

Módosítás 33
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és a fajlagos szén-dioxid-

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, a 443/2009/EK 
rendelet I. mellékletében foglalt képleteket 
hozzáigazítsa a járművek tömegének, 
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kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

alapterületének és a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. en

Módosítás 34
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 

(12) A Bizottságot fel kell ruházni azzal a 
hatáskörrel, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. 
cikkének megfelelően jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy 
kiegészítse a fajlagos kibocsátási 
célértékek alóli mentesítésre vonatkozó 
szabályokat, hogy módosítsa a szén-dioxid-
kibocsátások nyomon követésére szolgáló, 
adatokra vonatkozó követelményeket, és 
hogy a fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítására szolgáló, az I. mellékletben 
foglalt képleteket hozzáigazítsa a járművek 
tömegének és a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló vizsgálati 
eljárásnak a változásaihoz. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során – szakértői szinten is –
megfelelő konzultációkat folytasson. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítése és kidolgozása során a 
Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
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Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy 
a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

a releváns dokumentumok az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz egyidejűleg, 
megfelelő időben és módon eljussanak.

Or. de

Módosítás 35
Krišjānis Kariņš

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. lv

Módosítás 36
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát. Az adat rendelkezésre 
áll, és esetleges használata a hatásvizsgálat 
keretében értékelés tárgya volt; a
hatásvizsgálat alapján levont következtetés 
szerint a 2020-ra vonatkozó képletben a 
tömeget kell paraméterként használni a 

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és a 
443/2009/EK rendelet I. melléklet 
képleteiben a rendeltetést kifejező 
paraméterként való felhasználhatóságát. Az 
adat rendelkezésre áll, és esetleges 
használata a hatásvizsgálat keretében 
értékelés tárgya volt. A hatásvizsgálat 
alapján levont következtetés szerint a 
2020-ra vonatkozó képletben a tömeget 
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rendeltetés kifejezésére. A majdani 
felülvizsgálat alkalmával azonban
mérlegelni kell az alapterületnek a
rendeltetést kifejező paraméterként való 
alkalmazására való átállással járó 
költségcsökkenést és előnyöket.

kell paraméterként használni a rendeltetés 
kifejezésére, mivel a rendeltetést kifejező 
paraméter változása nem felelne meg a 
tervezés biztonságára vonatkozó 
célkitűzésnek, hiszen a gyártók a jelenlegi 
paraméter fenntartása alapján készítették 
el a 2020-as megfelelésre vonatkozó 
terveiket. Az alapterület előnyei és 
alacsonyabb költsége azonban indokolná 
annak 2025 utáni rendeltetést kifejező 
paraméterként való alkalmazását. A 
tömegről az alapterületre történő jövőbeli 
átállás zökkenőmentességének biztosítása 
érdekében ezért helyénvaló egy, az 
alapterületen alapuló képlet bevezetése, 
amelyet a gyártók 2016-tól kezdve a 
tömegen alapuló képlet alternatívájaként 
alkalmazhatnak.

Or. en

Módosítás 37
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az új személygépkocsik fajlagos 
CO2-kibocsátását az Unióban 
összehangolt elvek alapján, a 
715/2007/EK rendeletben és a 
692/2008/EK rendeletben meghatározott 
módszer szerint kell mérni. A 
443/2009/EK irányelv adminisztrációs 
terheinek minimális szintre való 
csökkentése érdekében a rendszer 
előírásainak teljesítését a Közösségben 
nyilvántartásba vett új autókra vonatkozó, 
a tagállamok által összegyűjtött és a 
Bizottsághoz eljuttatott adatok alapján 
kell végezni. A teljesítés értékeléséhez 
használt adatok egységességének 
biztosítása érdekében ezen adatok 
összegyűjtésének és bejelentésének 
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folyamatát a lehető legnagyobb mértékben 
össze kell hangolni.

Or. en

Módosítás 38
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) A 2007/46/EK irányelv előírja, hogy 
a gyártóknak minden új 
személygépkocsihoz megfelelőségi 
nyilatkozatot kell kiadniuk, és hogy a 
tagállamok csak akkor engedélyezhetik 
egy új személygépkocsi nyilvántartásba 
vételét, illetve forgalomba helyezését, ha
az rendelkezik érvényes megfelelőségi 
igazolással. A tagállamok által 
összegyűjtött adatoknak összhangban kell 
lenniük a gyártó által a 
személygépkocsihoz kiadott megfelelőségi 
igazolással, ha ez lehetséges. Ha a 
tagállamok valamely indokolt okból 
kifolyólag nem használják a megfelelőségi 
igazolást az új személygépkocsik 
nyilvántartásba vétele és forgalomba 
helyezése során, a nyomon követési 
eljárásban való pontosság biztosítása 
érdekében hatályba léptetik a szükséges 
intézkedéseket. Létre kell hozni egy uniós 
adatbázist, amely a megfelelőségi 
tanúsítvány adatait és az üzemelés közbeni 
adatokat tartalmazza. Ezt használják 
kizárólagos hivatkozásként annak 
érdekében, hogy az új járművek 
nyilvántartásba vételekor a tagállamok 
könnyebben megőrizhessék nyilvántartási 
adataikat.

Or. en
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Módosítás 39
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
14 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14c) A 443/2009/EK rendelet szerinti 
előírások gyártók általi teljesítését uniós 
szinten kell értékelni. Az azon rendelet 
alapján meghatározott átlagos fajlagos 
CO2-kibocsátási értéket túllépő 
gyártóknak 2012-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. A díj összege az 
idővel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a műszaki 
költségeket és a 443/2009/EK rendeletnek 
való megfeleléssel várhatóan összefüggő 
további határköltségeket. A 
többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

A többletkibocsátási díjat olyan szinten kell meghatározni, amely biztosítja, hogy a gyártók 
eleget tegyenek e rendelet rendelkezéseinek. A személygépkocsik fajlagos CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló intézkedések ösztönzése érdekében a díjnak – a 
műszaki költségek alapján – tükröznie kell az egyes gyártók oldalán felmerülő további 
határköltségeket.

Módosítás 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban, innovatív 
technológiák segítségével mért átlagos 

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

összhangban mért átlagos CO2-
kibocsátására alkalmazandó célértéket a 
2020. évtől kezdve 95 g/km-ben határozza 
meg.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 42
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a 
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó célértéket 
a 2020. évtől kezdve 80 g/km-ben 
határozza meg.

(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Az e jogszabályra vonatkozó hatásvizsgálatban szereplő makrogazdasági modell szerint a 
2020-as célérték következtében a kőolajra fordított kevesebb uniós kiadásokból eredő 
megtakarítások mintegy 12 milliárd euró összegű GDP-növekedéshez vezetnének. A 2020-as 
célértékek szigorítása esetén ez az összeg még magasabb lenne.
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Módosítás 43
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk (2) bekezdése után a szöveg 
a következő bekezdéssel egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve 60 g/km-
ben határozza meg.”

Or. en

Módosítás 44
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk (2) bekezdése után a szöveg
a következő bekezdéssel egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve 75 g/km-
ben határozza meg.”

Or. en
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Indokolás

A hosszú távú célérték tervezési és beruházási biztonságot jelent az autógyártók és az 
autóipari ágazat beszállítói számára. 2008-ban a hosszú távú célértéket 12 évvel előre 
határozták meg, és most is így kell tenni. A 75 grammos célérték biztosítaná a hagyományos 
járművek további fejlesztését, azonban nem tenné szükségessé az igen fejlett technológiák –
például az elektromos járművek – széleskörű bevezetését.

Módosítás 45
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk (2) bekezdése után a szöveg 
a következő bekezdéssel egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
az átlagos CO2-kibocsátására 
alkalmazandó célértéket a 2025. évtől 
kezdve – a 13. cikk (5) bekezdésével 
összhangban – a 65 g/km és a 75 g/km 
közötti sávban határozza meg.”

Or. en

Módosítás 46
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet az új személygépkocsiknak a
715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban, innovatív 
technológiák segítségével mért átlagos 

2020-tól az e rendeletben meghatározott 
átlagos 95 g/km-es szén-dioxid-kibocsátást
a 715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mérik,
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CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2020. évtől kezdve 95 g/km-
ben határozza meg.

amelyet a járműmotor-technológiák és
innovatív technológiák fejlesztésével kell 
elérni. 

Or. de

Módosítás 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az 1. cikk (2) bekezdése után a szöveg 
a következő bekezdéssel egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel, a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével és végrehajtási 
intézkedéseivel összhangban mért átlagos 
CO2-kibocsátására alkalmazandó 
célértéket a 2025. évtől kezdve 65 g/km-
ben határozza meg.”

Or. en

Módosítás 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 b pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Az 1. cikk a következő (2b) 
bekezdéssel egészül ki:
„A CO2-kibocsátások mérése tekintetében 
a könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárás (World 
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Light Duty Test Procedure) a 2016. évtől 
kezdve felváltja a 715/2007/EK 
rendeletben és annak végrehajtási 
intézkedéseiben meghatározott vizsgálati 
eljárásokat.”

Or. en

Módosítás 49
Jan Březina, Vicky Ford

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
443/2009/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk, a 8. cikk (4) bekezdésének b) 
és c) pontja, a 9. cikk, valamint a 10. cikk 
(1) bekezdésének a) és c) pontja nem 
alkalmazandó az olyan gyártóra, amely 
minden kapcsolt vállalkozásával együtt az 
előző naptári évben kevesebb mint 500 új 
személygépkocsi 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 1 000 új 
személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 50
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
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443/2009/EK rendelet
2 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 4. cikk, a 8. cikk (4) bekezdésének b) 
és c) pontja, a 9. cikk, valamint a 10. cikk 
(1) bekezdésének a) és c) pontja nem 
alkalmazandó az olyan gyártóra, amely 
minden kapcsolt vállalkozásával együtt az 
előző naptári évben kevesebb mint 500 új 
személygépkocsi 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 5000 új 
személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban.

Or. ro

Módosítás 51
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (1) bekezdésének f) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„f) »fajlagos szén-dioxid-kibocsátás«: a 
személygépkocsinak a 715/2007/EK 
rendelettel összhangban mért és a 
megfelelőségi nyilatkozatban »CO2-
kibocsátás (vegyes)« megjelöléssel 
feltüntetett CO2-kibocsátása. A 
715/2007/EK rendelet szerinti 
típusjóváhagyással nem rendelkező 
személygépkocsik esetében a fajlagos 
CO2-kibocsátás a 692/2008/EK 
rendeletben a személygépkocsikra 
vonatkozóan megállapított mérési 
eljárásnak, vagy pedig a Bizottság által az 
ilyen személygépkocsik CO2-
kibocsátásának megállapítása céljából 
elfogadott eljárásoknak megfelelően mért 
CO2-kibocsátás; e rendelet 
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alkalmazásában a 715/2007/EK és a 
692/2008/EK rendeletben, illetve az ezek 
alapjául szolgáló R 83 és R 101 számú 
EGB-előírásokban meghatározott, és 
2013. január 1-jétől hatályba lépő 
bármely módosítás csak 2021. január 1-
jétől lesz hatályos;”

Or. de

Módosítás 52
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 3. cikk (1) bekezdése a következő h) 
ponttal egészül ki:
„h) »alternatív üzemanyagok« 
nagyenergiájú vegyi anyagok, 
leggyakrabban folyékony vagy gáznemű 
szénhidrogének.”

Or. pl

Indokolás

Idetartoznak éppúgy a bioüzemanyagok, mint a szén-dioxid-kibocsátást csökkenő módosítást 
követően a hagyományos üzemanyagok. 

Módosítás 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
3 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 3. cikk (1) bekezdés f) pontjának 
vége a következő szöveggel egészül ki:
„e pont alkalmazásában a könnyű 
gépjárművekre világszerte alkalmazandó 
vizsgálati eljárás 2016. január 1-től 
alkalmazandó.”

Or. en

Módosítás 54
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 3 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„5. cikk
Extra kibocsátási egységek
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor a 433/2009/EK 
rendeletnek megfelelően a gyártók 
fajlagos kibocsátási célértékének 50%-
ánál kisebb fajlagos CO2-kibocsátású új 
személygépkocsik:
- 2012-ben 3,5,
- 2013-ban 3,5,
- 2014-ben 2,5,
- 2015-ben 2,5,
- 2016-ban 2,5,
- 2017-ben 2,5,
- 2018-ban 2,
- 2019-ben 2,
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- 2020-ban 2 gépkocsinak számítanak.
(1a) Az (1) bekezdés szerinti többszörös 
számításra csak akkor kerül sor, ha egy 
gyártó átlagos fajlagos CO2-kibocsátásai 
az adott naptári évben legfeljebb 15%-kal 
haladják meg a fajlagos kibocsátásokra 
vonatkozó célértékeiket.

Or. de

Módosítás 55
Yannick Jadot

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az 5. cikk után a rendelet a következő 
cikkel egészül ki:

törölve

„5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. en
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Módosítás 56
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A 5. cikket követően a szöveg a 
következő cikkel egészül ki:

törölve

„5a. cikk
Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához
(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor a 2020 és 2023 közötti 
időszak során összesen figyelembe vehető 
új személygépkocsik száma nem 
haladhatja meg gyártónként a 20 000 
forgalomba helyezett új 
személygépkocsit.”

Or. de

Módosítás 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához 

Az alacsony kibocsátású 
személygépkocsikra vonatkozó ösztönzők 
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Or. en

Módosítás 58
Francisco Sosa Wagner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához 

Extra kibocsátási egységek

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi

– 2020-ban 2,
– 2012-ben 1,7,
– 2022-ben 1,5,
- 2023-ban 1,3,
- 2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti szorzók 
alkalmazásakor az adott év során összesen 
figyelembe vehető új személygépkocsik 
száma nem haladhatja meg a gyártónként
forgalomba helyezett új személygépkocsik
2%-át.

Or. en

Indokolás

Figyelemmel a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek fejlesztésével összefüggő 
magas kutatás-fejlesztési, nyersanyag- és gyártási költségekre, további ösztönzőkre lehet 
szükség a gyártók arra ösztönzése céljából, hogy az általuk egyébként is szándékozott 
időpontnál korábban kezdjenek rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járműveket 
gyártani. Az extra kibocsátási egységek segíthetik ezt a célt, ugyanakkor alá is áshatják a 95 
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grammos célértéket. Ezért megfelelő egyensúlyt kell teremteni a szorzók, az időkeret, és a 
felhasználható egységek összegének korlátozása révén.

Módosítás 59
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 45 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2016 és 2019 közötti 
időszak során 2 személygépkocsinak 
számít.

Or. en

Módosítás 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az egyes gyártók átlagos fajlagos CO2-
kibocsátásának kiszámításakor:

a) a kevesebb mint 4% új, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású – 35 g CO2/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású – járművet 
értékesítő gyártók esetében az átlagos 
fajlagos kibocsátást az alábbiak szerint 
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kell csökkenteni:
– az 1%-nál kevesebb alacsony szén-
dioxid-kibocsátású személygépkocsit 
értékesítő gyártók esetén 4 grammal,
– a 2%-nál kevesebb alacsony szén-
dioxid-kibocsátású személygépkocsit 
értékesítő gyártók esetén 3 grammal,
– a 3%-nál kevesebb alacsony szén-
dioxid-kibocsátású személygépkocsit 
értékesítő gyártók esetén 2 grammal,
– a 4%-nál kevesebb alacsony szén-
dioxid-kibocsátású személygépkocsit 
értékesítő gyártók esetén 1 grammal
b) a több mint 4% alacsony szén-dioxid-
kibocsátású – 35 g CO2/km-nél magasabb 
kibocsátású – járművet értékesítő gyártók 
esetében az átlagos fajlagos kibocsátást az 
alábbiak szerint kell növelni:
– a 4%-nál több alacsony szén-dioxid-
kibocsátású személygépkocsit értékesítő 
gyártók esetén 2 grammal,
– az 5%-nál több alacsony szén-dioxid-
kibocsátású személygépkocsit értékesítő 
gyártók esetén 3 grammal.
(1a) A tagállamok ....+-tól/től kezdve 
minden év február 28-ig nyilvánosságra 
hozzák az előző naptári év tekintetében a 
35 g CO2 /km fajlagos kibocsátású 
gyártók járműveinek teljes számát.
(1b) A Bizottság ....+-tól/től kezdve minden 
év február 28-ig az előző naptári évre 
vonatkozó jelentést tesz közzé arról, hogy 
az alacsony kibocsátású 
személygépkocsikra vonatkozó ösztönzők 
milyen befolyást gyakoroltak a gyártók 
fajlagos kibocsátási célértékeire.
__________________
+ HL: Kérjük, illessze be e rendelet 
hatálybalépésének évét.

Or. en
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Módosítás 61
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Extra kibocsátási egységek a 95 g/km-es 
CO2-kibocsátási célérték kiszámításához

Rendkívül alacsony CO2-kibocsátású 
járművek

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) 2020-tól kezdve: 

a) az Unió piacán az 50 g/km-nél 
alacsonyabb átlagos fajlagos CO2-
kibocsátású új személygépkocsik több 
mint 5%-ának nyilvántartásba vételét 
eredményező gyártók átlagos fajlagos 
CO2-kibocsátásra vonatkozó célértékét 2 g 
CO2/km-rel növelni kell;
b) az Unió piacán az 50 g/km-nél 
alacsonyabb átlagos fajlagos CO2-
kibocsátású új személygépkocsik kevesebb 
mint 4%-ának nyilvántartásba vételét 
eredményező gyártók átlagos fajlagos 
CO2-kibocsátásra vonatkozó célértékét 1 g 
CO2/km-rel csökkenteni kell;
c) az Unió piacán az 50 g/km-nél 
alacsonyabb átlagos fajlagos CO2-
kibocsátású új személygépkocsik kevesebb 
mint 4–5%-ának nyilvántartásba vételét 
kitevő gyártók átlagos fajlagos CO2-
kibocsátásra vonatkozó célértékét 
változatlanul kell hagyni.

Or. en
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Módosítás 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású, vagy az 1. 
melléklet szerinti képletben meghatározott
különös fajlagos kibocsátási célértékénél 
50%-kal kevesebb, de legfeljebb 70 kg 
CO2/km kibocsátású új személygépkocsi
2016-tól kezdve 2 személygépkocsinak 
számít. Az összegyűjtött egységek, vagy 
azok bármely része, a 2016 és 2025 közötti 
időszak során használható fel.

Or. en

Indokolás

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Módosítás 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású, vagy az 1. 
melléklet szerinti képletben meghatározott 
különös fajlagos kibocsátási célértékénél 
50%-kal kevesebb, de legfeljebb 70 kg 
CO2/km kibocsátású új személygépkocsi
2016-tól kezdve 2 személygépkocsinak 
számít. Az összegyűjtött egységek, vagy 
azok bármely része, a 2016 és 2025 közötti 
időszak során használható fel.

Or. en

Indokolás

Az EU a tiszta és fenntartható közlekedés irányába mutató általános politikai elképzelést 
fogadott el a következő évtizedekre. Ez az erősen költségintenzív technológiák gyors piaci 
elterjedéséhez vezet majd, és kedvez minden érintett fél – köztük a fogyasztók (gyorsabb 
áruellátás), a környezet (alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás) és a gyártók (gyorsabb 
költségcsökkenés) – számára kedvező lesz. A piaci helyzettel kapcsolatos bizonytalanságok 
miatt bizonyos rugalmas mechanizmusokat kell kialakítani az ilyen járművek támogatásának 
fenntartása céljából.

Módosítás 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású, vagy az 1. 
melléklet szerinti képletben meghatározott
különös fajlagos kibocsátási célértékénél 
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2024-től kezdve pedig 1
személygépkocsinak számít.

50%-kal kevesebb, de legfeljebb 70 kg 
CO2/km kibocsátású új személygépkocsi
2016-tól kezdve 1,5 személygépkocsinak 
számít.

Or. en

Módosítás 65
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 2 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

Or. en

Indokolás

Az alacsony kibocsátású járművek támogatásának szintje magasabb például az Egyesült 
Államokban és Kínában. Az uniós politikának összhangban kell állnia ezen 
országokkal/régiókkal, hogy az EU ne kerüljön versenyhátrányba, ami összességében 
hátrányos hatással lenne az EU iparának versenyképességére.

Módosítás 66
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5 a cikk (új) – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 45 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

Or. en

Indokolás

Az üzemanyag-meghajtású járművekről az elektromos járművekre történő átállás időszakában 
a villamos energia nem mindenhol (különösen a ritkán lakott vidékeken nem) áll 
rendelkezésre a személyautók számára. Fontos ezért ösztönzőket biztosítani az alacsony CO2-
kibocsátású hibrid elektromos járművek fejlesztésére is.

Módosítás 67
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont 
443/2009/EK rendelet
5a cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 35 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,3 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

Or. ro

Módosítás 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
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Pilar del Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Módosítás 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 70
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság 2020-tól minden naptári 
évben – a tagállamok által a 8. cikk (2) 
bekezdésével összhangban nyújtott 
információk alapján – kiszámítja, hogy az 
e cikk rendelkezései alapján összegyűjtött 
egységek és levonások milyen mértékben 
érintik az 1. cikk második bekezdésében 
meghatározott célérték szintjét.”

Or. en

Módosítás 71
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5 a cikk (új – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Módosítás 72
Adina-Ioana Vălean

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
443/2009/EK rendelet
5 a cikk (új) – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 73
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 6. cikk szövege a következőképpen 
módosul:
„Annak meghatározása érdekében, hogy 
milyen mértékben tartja be a gyártó a 4. 
cikkben meghatározott fajlagos szén-
dioxid-kibocsátási célértéket, a fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátás 2015. március 31-
ig 5%-kal csökken az összes, az európai 
normák szerint alternatív üzemanyagot 
használni képes jármű számára, 
tekintettel az innovatív üzemanyag-
technológiákban rejlő nagyobb 
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lehetőségekre, köztük a kibocsátás 
csökkenése céljából alkalmazott 
bioüzemanyagok felhasználása esetén. E 
szintet csak akkor csökkentik, ha az adott 
gépjármű regisztrációjának helyes szerinti 
tagállam üzemanyagtöltő-állomásainak 
legalább 30%-ánál elérhetők ezek a fajta 
alternatív üzemanyagok, köztük a 
bioüzemanyagok, amelyek megfelelnek a 
vonatkozó uniós jogszabályaiban 
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak.”

Or. pl

Indokolás

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

Módosítás 74
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szöveg a következő 7a. cikkel 
egészül ki:
„7a. cikk
Üzemelés közbeni megfelelés
(1) Az üzemelés közbeni megfelelésre 
vonatkozó rendelkezések megfelelően 
alkalmazandók az új személygépkocsik –
692/2008/EK rendelet 9. cikke és II. 
melléklete szerinti – hasznos élettartama 
alatt rendes felhasználási körülmények 
közötti üzemanyag-fogyasztására és CO2-
kibocsátására. E rendelkezések az 
üzemelés közbeni megfelelés ellenőrzése 
alá vont új személygépjármű esetében 
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független kigurulás-vizsgálatot írnak elő a 
fékpad beállításához szükséges ellenállás-
értékek meghatározása céljából.
(2) Az üzemelés közbeni vizsgálat 
eredményeit független és tanúsított 
szervezet által készített ellenőrzési 
jelentésnek kell kísérnie. Az ellenőrzési 
jelentésben értékelni kell, hogy az 
üzemelés közbeni vizsgálat megfelelt-e a 
rendes felhasználási körülményeknek és a 
szavatolt módosításoknak.
(3) A tagállamok a 2003/4/EK irányelv 
rendelkezéseivel összhangban 
elektronikus formában nyilvánosságra 
hozzák az üzemelés közbeni vizsgálat 
eredményeit és az azokat kísérő 
ellenőrzési jelentést, az eredményeket és 
az ellenőrzési jelentést pedig három 
hónapon belül megküldik a Bizottságnak.
(4) Amennyiben valamely új 
személygépkocsi esetében az üzemelés 
közbeni vizsgálat során mért CO2-
kibocsátási érték több mint 4%-kal 
meghaladja a 8. cikk (2) bekezdése 
alapján bejelentett fajlagos CO2-
kibocsátását, a Bizottság ismételten 
kiszámítja az adott gyártó előző évekre 
vonatkozó átlagos fajlagos CO2-
kibocsátását, hogy megállapítsa a 8. cikk 
szerinti fajlagos kibocsátási célértéknek 
való megfelelést. A megismételt 
számítások alapján a fajlagos kibocsátási 
célérték túllépése esetén többletkibocsátási 
díjat kell fizetni a 9. cikkel összhangban.
(5) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet az bejelentett üzemelés közbeni 
vizsgálatok nemzeti hatóságok által 
bejelentett eredményeiről, és évente 
összefoglaló jelentést tesz közzé. A 
központi nyilvántartást és az összefoglaló 
jelentéseket elektronikus formában 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.
(6) A Bizottság – az (1) bekezdés gyártók 
általi végrehajtása során szerzett 
tapasztalatok, valamint a (2) bekezdés 
szerinti ellenőrzési jelentések értékelése 
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alapján – végrehajtási aktusok révén 
annak biztosításához szükséges részletes 
szabályokat fogad el az (1) bekezdésben 
említett üzemelés közbeni megfelelés 
tekintetében, hogy az üzemelés közbeni 
vizsgálatok a lehető legteljesebb 
mértékben megfeleljenek a rendes 
felhasználási körülményeknek, 
ugyanakkor előmozdítsák az egységes 
végrehajtást. Ezeket a végrehajtási 
aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Ezeket a 
szabályokat [ÉÉÉÉHHNN]-ig kell 
elfogadni.”

Or. en

Indokolás

Az üzemelés közbeni megfelelésre vonatkozó jelenlegi szabályok jól kidolgozottak, és 
megfelelő alapot jelentenek a rendes felhasználási feltételek közötti üzemanyag-fogyasztás és 
CO2-kibocsátás mérésére. Ha a tényleges CO2-kibocsátás ésszerűtlen mértékű eltérést mutat a 
megfelelőségi tanúsítványhoz viszonyítva, helyénvaló, hogy a Bizottság felülvizsgálja az előző 
évekre vonatkozó fajlagos kibocsátási célértékeknek való megfelelést és – adott esetben –
többletkibocsátási díjat állapítson meg.

Módosítás 75
Adina-Ioana Vălean

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki: 
„7a. cikk
Üzemelés közbeni megfelelés
(1) Az üzemelés közbeni megfelelésre 
vonatkozó, a 692/2008/EK rendelet 9. 
cikkében és II. mellékletében rögzített 
rendelkezések megfelelően 
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alkalmazandók az új személygépkocsik 
hasznos élettartama alatt rendes 
felhasználási körülmények közötti 
üzemanyag-fogyasztására és CO2-
kibocsátására.
(2) Új személygépkocsik esetében az 
üzemelés közbeni vizsgálat eredményeit 
egy független és tanúsított szervezet által 
készített ellenőrzési jelentés kísérheti, 
amely értékeli, hogy az üzemelés közbeni 
vizsgálat megfelelt-e a rendes 
felhasználási körülményeknek és a 
szavatolt módosításoknak.
(3) A tagállamok a 2003/4/EK irányelv 
rendelkezéseivel összhangban 
elektronikus formában nyilvánosságra 
hozzák az üzemelés közbeni vizsgálat 
eredményeit és az azokat kísérő 
ellenőrzési jelentést, az eredményeket és 
az ellenőrzési jelentést pedig három 
hónapon belül megküldik a Bizottságnak.
(4) Amennyiben valamely 
személygépkocsi esetében az üzemelés 
közbeni vizsgálat során mért CO2-
kibocsátási érték több mint 4%-kal 
meghaladja a 8. cikk (2) bekezdése 
alapján bejelentett fajlagos CO2-
kibocsátását, a Bizottság ismételten 
kiszámítja az adott gyártó előző évekre 
vonatkozó átlagos fajlagos CO2-
kibocsátását, hogy megállapítsa a 8. cikk 
szerinti fajlagos kibocsátási célértéknek 
való megfelelést. A megismételt 
számítások alapján a fajlagos kibocsátási 
célérték túllépése esetén többletkibocsátási 
díjat kell fizetni a 9. cikkel összhangban.
(5) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet az bejelentett üzemelés közbeni 
vizsgálatok nemzeti hatóságok által 
bejelentett eredményeiről, és évente 
összefoglaló jelentést tesz közzé. A 
központi nyilvántartást és az összefoglaló 
jelentéseket elektronikus formában 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.”

Or. en
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Módosítás 76
Yannick Jadot

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A szöveg a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
Üzemelés közbeni megfelelés
Az üzemelés közbeni megfelelésre 
vonatkozó intézkedéseknek megfelelőnek 
kell lenniük annak biztosításához, hogy a 
személyautók üzemanyag-gazdaságossága 
és CO2- kibocsátása a típusjóváhagyási 
vizsgálatok során megegyezzen ugyanezen 
gépjárműnek a rendes felhasználási 
körülmények között elért értékeivel.
A szén-dioxid tekintetében az üzemelés 
közbeni megfelelést 2014-ig független és 
tanúsított szervezet által végzett külső 
vizsgálatnak kell megállapítania a 
tesztelési ciklusban.
Amennyiben a szén-dioxid mért értéke 
több mint 4%-kal meghaladja a gyártó 
által bejelentett CO2- értéket, a 
715/2007/EK rendelet 10. cikkének (5) 
bekezdését kell alkalmazni.”

Or. en

Módosítás 77
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 4 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
8 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A 8. cikk (4) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(4) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról. A központi 
nyilvántartásnak hozzáférhetőnek kell 
lennie a nyilvánosság számára.
A Bizottság 2011-től kezdődően legkésőbb 
minden év június 30-ig gyártónként 
előzetes számítással meghatározza a 
következőket:
a) átlagos fajlagos CO2-kibocsátás az 
előző naptári évben;
b) fajlagos kibocsátási célérték az előző 
naptári évben; és
c) az a) pont alapján kiszámított előző 
naptári évi átlagos fajlagos CO2-
kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos 
kibocsátási célérték közötti különbség.
A Bizottság 2016-től kezdődően 2023-ig 
bezárólag, legkésőbb minden év június 
30-ig gyártónként előzetes számítással 
meghatározza továbbá a következőket:
a) az átlagos fajlagos CO2-kibocsátások az 
előző naptári évben az 5. cikkben említett 
extra kibocsátási egységek 
figyelembevétele nélkül,
b) az a) pont alapján kiszámított előző 
naptári évi átlagos fajlagos CO2-
kibocsátás és az ugyanazon évi fajlagos 
kibocsátási célérték közötti különbség.
A Bizottság minden gyártót értesít a rá 
vonatkozó előzetes számításról. Az 
értesítésben fel kell tüntetni a 
nyilvántartásba vett új személygépkocsik 
darabszámára és fajlagos CO2-
kibocsátására vonatkozó adatokat 
tagállamonkénti bontásban.”

Or. de
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Módosítás 78
Werner Langen, Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4b. A 8. cikk (5) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti előzetes 
számításról kapott értesítéstől számítva 
három hónap áll az adott gyártó 
rendelkezésére, hogy értesítse a 
Bizottságot az adatokban talált esetleges 
hibákról, megjelölve a tagállamot, 
amelyre – megítélése szerint – a hiba 
vonatkozik.
A Bizottság megvizsgálja a gyártóktól 
kapott összes értesítést és október 31-ig 
megerősíti vagy módosítja a (4) bekezdés 
szerinti előzetes számításokat.
2016. január 1-jétől 2023-ig bezárólag az 
adott gyártó a (4) bekezdés szerinti 
előzetes számításról kapott értesítéstől 
számítva három hónapon belül értesíti a 
Bizottságot arról, hogy a Bizottságnak a 
gyártó előző naptári évre vonatkozó 
átlagos fajlagos CO2-kibocsátásának 
kiszámításánál figyelembe kell vennie az 
5. cikkben említett extra kibocsátási 
egységeket.”

Or. de

Módosítás 79
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
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443/2009/EK rendelet
9 cikk – 2 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
„b) 2019-től:
(Többletkibocsátás × 130 euró) × új 
személygépkocsik száma.”

Or. en

Indokolás

A többletkibocsátási díj megfelelő mértéke elengedhetetlen a rendelet betartásának 
biztosításához. A Bizottság hatásvizsgálata szerint a 95 g/km célérték 2020-ra történő 
elérésének átlagos határköltsége 91 euró gCO2/km. A többletkibocsátási díjat legalább 130 
euró gCO2/km-re kell emelni ahhoz, hogy tükrözze a 2020-as célértékek betartásának várható 
felső határköltségeit.

Módosítás 80
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – a a pont (új)
443/2009/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A (4) bekezdés első albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„Az I. melléklet szerint kiszámított 
valamely fajlagos kibocsátási célérték 
alóli mentesítés iránti kérelmet olyan 
gyártó nyújthat be, amely minden kapcsolt 
vállalkozásával együtt naptári évente 
10 000 és 100 000 közötti mennyiségű új 
személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte a Közösségben.”

Or. en
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Indokolás

A gépjármű-állomány teljes CO2-kibocsátása fokozatos csökkentésének biztosítása érdekében 
2020-tól kezdve a szakosodott gyártókra vonatkozó külön mentesség küszöbértékét 2030-ra 
100 000-re kell csökkenteni.

Módosítás 81
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a kérelem az I. melléklet 1. 
pontjának c) pontjával kapcsolatos, olyan 
célérték, amely 45%-os csökkentést jelent 
a 2007-es átlagos fajlagos CO2-
kibocsátáshoz képest, vagy ha több 
kapcsolt vállalkozásra vonatkozóan 
nyújtanak be egyetlen kérelmet, akkor 
olyan célérték, amely 45%-os csökkentést 
jelent e vállalkozások 2007-es átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátásának átlagához 
képest.

törölve

Or. ro

Módosítás 82
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont – c a pont (új)
443/2009/EK rendelet
11 cikk – 4 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A (4) bekezdés második albekezdése a 
következő ponttal egészül ki:
„ca) amennyiben a kérelem az I. melléklet 
1. pontjának d) pontjával kapcsolatos, 



AM\925662HU.doc 53/81 PE504.233v01-00

HU

olyan célérték, amely 65%-os csökkentést 
jelent a 2007-es átlagos fajlagos CO2-
kibocsátáshoz képest, vagy ha több 
kapcsolt vállalkozásra vonatkozóan 
nyújtanak be egyetlen kérelmet, akkor 
olyan célérték, amely 65%-os csökkentést 
jelent e vállalkozások 2007-es átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátásának átlagához 
képest.”

Or. en

Módosítás 83
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pl

(E technológiák teljes részesedése a gyártók fajlagos kibocsátási célértékek csökkentésében 
nem lehet magasabb mint 7 g CO2/km.)

Indokolás

Nem szabad korlátozni az innovatív technológiákat.

Módosítás 84
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(1) Valamely beszállító vagy gyártó 
kérésére figyelembe kell venni az 
innovatív technológiák alkalmazása révén 
elért CO2-megtakarításokat.
A technológiák figyelembevételének ki 
kell terjednie legalább a 725/2011/EU 
rendelet 7. cikke szerinti műszaki 
szolgálat által készített ellenőrzési 
jelentésre.
Az e technológiák valamely gyártó 
fajlagos kibocsátási célértékének 
csökkentéséhez való teljes 
hozzájárulásának járművenkénti mértéke 
3,5 g CO2/km értékig terjedhet.”

Or. en

Indokolás

Az öko-innovációk javítják a valós körülmények között közlekedő személygépkocsik 
hatékonyságát, ez azonban nem érvényesül a vizsgálati ciklus alatt. A vizsgálati ciklust és a 
vizsgálati eljárásokat naprakésszé kell tenni, hogy azok jobban tükrözzék a valós körülmények 
között történő közlekedést. A ciklus naprakésszé tételéig – a jelenlegi összetett értékelési 
eljárás fenntartása mellett – elfogadható az öko-innovációk szükségessége, az öko-
innovációknak a célértékhez való hozzájárulásának mértékét pedig 3,5 g/km-ben kell 
maximalizálni.

Módosítás 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 8 a pont (új)
2009/443/EK irányelv
12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A 12. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(1) A beszállító vagy gyártó kérésére 
figyelembe kell venni az innovatív 
technológiák alkalmazása vagy az 
innovatív technológiák kombinációja 
(innovatív technológiai csomag) révén 
elért CO2-csökkentéseket. E technológiák 
az egyes gyártók átlagos fajlagos 
kibocsátási célértékének legfeljebb 7 g 
CO2/km-rel való csökkentéséhez 
járulhatnak hozzá.”

Or. de

Módosítás 86
Ismail Ertug

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
2009/443/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés – 1 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 87
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. pl

c) az innovatív technológiákra nem vonatkozhatnak a standard szén-dioxid mérő tesztciklusok, 
vagy az 1. cikkben említett, 10 g CO2/km-es kibocsátás-csökkentési követelménynek megfelelő 
további kiegészítő eszközökből eredő hatályos jogszabályok , illetve a közösségi jogszabályok.

Indokolás

A kizárás nem vezet logikus döntéshez és ésszerűtlen. 

Módosítás 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A 12. cikk (2) bekezdésében az első 
mondat helyébe a következő lép:

9. A 12. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

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

„A Bizottság végrehajtási aktusok révén 
részletes rendelkezéseket fogad el az (1) 
bekezdésben említett innovatív 
technológiák vagy innovatív technológiai 
csomagok jóváhagyására szolgáló 
eljárásról. Ezeket a végrehajtási jogi 
aktusokat a 14. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Az eljárási 
szabályok az alábbi kritériumokon 
alapulnak:
a) a beszállító vagy a gyártó felel az 
innovatív technológiák vagy az innovatív 
technológiai csomagok használatával elért 
CO2-csökkentésért;
b) az innovatív technológiák vagy 
innovatív technológiai csomagok 
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igazoltan hozzájárulnak a CO2-
csökkentéshez.
A további innovatív technológiákat és 
innovatív technológiai csomagokat, 
valamint azoknak egy adott 
személygépkocsi fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására gyakorolt hatását csak a 
szabványos vizsgálati cikluson kívül 
érvényesülő részük tekintetében szabad 
számításba venni; az innovatív 
technológiákra és az innovatív 
technológiai csomagokra nem 
vonatkoznak az 1. cikkben említett 10 g 
CO2/km-es csökkentés teljesítését 
előirányzó további kiegészítő intézkedések, 
illetve nem kötelezőek a közösségi jog más 
rendelkezései értelmében.”

Or. de

Módosítás 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. A 12. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„Annak a beszállítónak vagy gyártónak, 
amelyik valamilyen intézkedést innovatív 
technológiaként vagy innovatív 
technológiai csomagként szeretne 
jóváhagyatni, jelentést kell benyújtania a 
Bizottságnak, amely tartalmaz egy 
független és tanúsított szervezet által 
készített ellenőrzési jelentést is. Ha 
bármilyen esetleges kapcsolat áll fenn az 
intézkedés és egy már korábban 
jóváhagyott innovatív technológia vagy 
innovatív technológiai csomag között, 
akkor erről a jelentésnek említést kell 
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tennie, az ellenőrzési jelentésnek pedig 
értékelnie kell, hogy e kapcsolat milyen 
mértékben módosítja az egyes 
intézkedések révén elért csökkentéseket.”

Or. de

Módosítás 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9b. A 12. cikk (4) bekezdése után a szöveg 
a következő bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság évente egyszer jelentést 
terjeszt a Tanács és a Parlament elé a 
jóváhagyott és elutasított innovatív 
technológiákról és innovatív technológiai 
csomagokról.”

Or. de

Módosítás 91
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. Az 12. cikk vége a következő 
bekezdéssel egészül ki:
„A Bizottságnak 2013. december 31-ig be 
kell nyújtania az ökoinnováció 
jóváhagyási eljárására vonatkozó 
felülvizsgált végrehajtási rendelkezéseket 
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azzal a céllal, hogy megkönnyítse az 
innovatív technológia alkalmazására 
vonatkozó kérelmezési eljárást. A 
Bizottság e felülvizsgálatot követően 
kézikönyvet ad ki a megfelelő kérelmezési 
eljárásról.”

Or. de

Indokolás

A jelenlegi jogszabály, azaz az 443/2009/EK 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 92
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A 13. cikk a következőképpen 
módosul:

törölve

a) A (2) bekezdés harmadik 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:

„Ezeket az intézkedéseket a 14a. cikkel 
összhangban elfogadott felhatalmazáson 
alapuló jogi aktussal kell elfogadni.”

b) A (3) bekezdés második albekezdését el 
kell hagyni.
c) Az (5) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti 
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fajlagos kibocsátási célértékeket, 
módozatokat és egyéb vonatkozásokat 
annak érdekében, hogy a 2020 utáni 
időszakra megállapítsa az új 
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.” 
d) A (7) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben foglalt képleteket 
hozzáigazítsa a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben előírt vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változásokhoz, biztosítva azt, 
hogy a régi és az új vizsgálati eljárás 
hasonlóan szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben.”

Or. ro

Módosítás 93
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 13. cikk (2) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„(2) 2014. október 31-ig, majd azt 
követően háromévente az I. mellékletet 
módosító intézkedéseket kell elfogadni 
annak biztosítására, hogy az említett M0 
és F0 értéket az előző három naptári 
évben készült új személygépkocsik átlagos 
tömegéhez, illetve átlagos alapterületéhez 
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igazítsa.”

Or. en

Módosítás 94
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – a a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A 13. cikk (3) bekezdése a következő 
1a. albekezdéssel egészül ki:
„A valós kibocsátások megfelelő 
tükrözésének és a mért CO2-értékek 
szigorú összehasonlíthatóságának 
biztosítása céljából a Bizottság – a 
715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban – biztosítja a 
vizsgálati eljárás során a mért CO2-
kibocsátásra jelentős befolyást gyakorló
tényezők szigorú meghatározását és a 
vizsgálat rugalmas tényezőinek 
kiküszöbölését.”

Or. en

Módosítás 95
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – b pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés második albekezdését el 
kell hagyni.

b) a (3) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

„(3) 2012-től kezdve a Bizottság 
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hatásvizsgálatot végez, hogy a 
715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) 
bekezdése értelmében 2014-ig 
felülvizsgálja az említett rendeletben a 
CO2-kibocsátások mérésére vonatkozóan 
meghatározott eljárásokat annak 
érdekében, hogy 2021. január 1-jétől 
átdolgozott mérési eljárást alkalmazzon. A 
Bizottság többek között megfelelő 
javaslatokat tesz az eljárások kiigazítására 
vonatkozóan annak érdekében, hogy 
megfelelően tükrözzék a gépkocsik 
tényleges CO2-kibocsátási jellemzőit, 
valamint a 12. cikkben foglaltak szerint 
jóváhagyott innovatív technológiák 
alkalmazására vonatkozóan, ami 
tükröződhet a vizsgálati ciklusban. A 
Bizottság gondoskodik arról, hogy ezeket 
az eljárásokat a későbbiekben 
rendszeresen felülvizsgálják.”

Or. de

Módosítás 96
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 13. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A Bizottság értékeli a – kizárólag az 
üzemanyag-termeléssel és felhasználással 
összefüggő kibocsátásokat figyelembe 
vevő – kipufogón alapuló megközelítés 
életcikluson alapuló megközelítéssel 
történő felváltásának lehetőségét, amely 
utóbbi figyelembe veszi a járműnek az 
anyag előállításától az életciklus végi 
ártalmatlanításig vagy újrahasznosításig 
tartó teljes életszakasza során felmerülő 
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kibocsátásokat.”

Or. en

Módosítás 97
Josefa Andrés Barea

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 13. cikk a következő 3a. bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A Bizottság fontolóra veszi annak 
biztosításának előnyeit, hogy a 
típusjóváhagyás szerinti CO2-értékek 
magukban foglalják a jármű eszközeit 
igénybe vevő fő energia felhasználását, és 
– szükség esetén – javaslatokat terjeszt elő 
ennek a 2020 utáni időszakban történő 
érvényesítése céljából.”

Or. en

Módosítás 98
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság 2015. december 31-ig 
elvégzi az I. melléklet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket és a 11. cikk 
szerinti mentességek felülvizsgálatát 
annak érdekében, hogy meghatározza:
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kibocsátási célértékeket.”
a) megvalósíthatóságának – naprakésszé 
tett hatásvizsgálat eredményei alapján 
történő – megerősítésétől függően a 75 
g/km-es hosszú távú szén-dioxid-
kibocsátási célérték 2025-ig történő 
költséghatékony elérésére vonatkozó 
szabályokat,
b) az adott célérték megvalósításának 
szempontjait, köztük a többletkibocsátási 
díjat.
A gépjárműiparra és az attól függő 
iparágakra gyakorolt hatások átfogó 
értékelését is tartalmazó felülvizsgálat és a 
hatásvizsgálat alapján a Bizottság – adott 
esetben – rendes jogalkotási eljárás 
keretében e rendelet módosítására 
irányuló, versenyszempontból a lehető 
leginkább semleges, társadalmi 
szempontból méltányos és fenntartható 
javaslatot terjeszt elő.

Or. en

Indokolás

A hosszú távú célérték tervezési és beruházási biztonságot nyújt az autógyártók és autóipari 
beszállítók számára. A jövőbeli műszaki, gazdasági, vagy társadalmi fejlemények azonban 
érinthetik a hosszú távú célérték megvalósíthatóságát. Helyénvaló ezért 2015-ben 
felülvizsgálni a 2025-ös célértéket.

Módosítás 99
Bernd Lange

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK tanácsi rendelet 
13 cikk – 5 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 

„A Bizottság 2014. december 31-ig a 2020 
utáni időszakra vonatkozóan javaslatot 
nyújt be az új személygépkocsikra
irányadó CO2-kibocsátási célértékekkel 



AM\925662HU.doc 65/81 PE504.233v01-00

HU

annak érdekében, hogy a 2020 utáni 
időszakra megállapítsa az új
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

kapcsolatban. Az új határértékeket úgy 
számítják 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”) fog alapulni.
Az új szén-dioxid-kibocsátási 
határértékekre vonatkozó javaslat a 
következőkre is kiterjed:
– a 2050-re szóló erőforrás-hatékonysági 
ütemtervben is előírt, a személygépkocsik 
szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatos 
életciklus-értékelés. Az eredményeket 
figyelembe kell venni a határértékek 
értékelésénél.
– a vezetéshez kapcsolódó valós 
kibocsátások (Real World Driving 
Emissions, RDE) figyelembevétele.

Or. de

Indokolás

A 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 
személygépkocsik 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 valós kibocsátás egyértelműen meghaladja a vizsgálati 
ciklusban mért kibocsátást.

Módosítás 100
Josefa Andrés Barea

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
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443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket azzal a céllal, 
hogy 2025-ig elérhető legyen a 65 g 
CO2/km és 75 g CO2/km közötti 
tartományba eső célérték, kivéve ha az 
alacsony kibocsátású technológiák 
használatának és piaci elterjedésének 
tükrében indokolt alacsonyabb célértéket 
meghatározni.

A gépjárműiparra és az attól függő 
iparágakra gyakorolt hatások átfogó 
értékelését is tartalmazó felülvizsgálat és a 
hatásvizsgálat alapján a Bizottság – adott 
esetben –e rendelet módosítására 
irányuló, költséghatékony és 
versenyszempontból a lehető leginkább 
semleges, és az Unió éghajlatváltozás 
elleni küzdelme hosszú távú 
célkitűzéseinek elérését biztosító javaslatot 
terjeszt elő.

Or. en

Módosítás 101
Niki Tzavela

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 

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

egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket, köztük a 2025-re 
vonatkozó CO2-kibocsátási célértéket, 
amely biztosítja, hogy az Európai Unió 
továbbra is vezető szerepet töltsön be az 
üzemanyag-gazdálkodás és CO2-
kibocsátás terén. Alapvető fontosságú e 
célérték átlátható módon, az érdekelt 
felekkel folytatott széleskörű konzultáció 
és hatásvizsgálat alapján történő 
meghatározása, ami – az iparág számára 
megfelelő tervezési és beruházási 
bizonyosság biztosítása céljából – 2014-
nél tovább nem halasztható.

Or. en

Indokolás

Az Európai Unió személygépkocsikra vonatkozó CO2-kibocsátási szabványai hozzájárultak az 
üzemanyag-gazdálkodás jelentős fejlődéséhez és az EU globális vezető szerepének 
fenntartásához. Más piacok is követték azonban, az Egyesült Államok például 2025-ig 
szabályozta az új személygépkocsik ÜHG-kibocsátását és üzemanyag-gazdálkodását. Az EU-
nak követnie kell ezt a példát és kerülnie kell a további szabványok meghatározásával 
kapcsolatos késedelmeket, biztosítva ugyanakkor az átlátható és nyílt vitát.

Módosítás 102
Alejo Vidal-Quadras

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság legkésőbb 2017-ig
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra egy új 
vizsgálati eljárás és a könnyű 
gépjárművekre világszerte alkalmazandó 
harmonizált vizsgálati eljárás (Worldwide 
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Harmonised Light Vehicles Procedure) 
alapján megállapítsa az új 
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

Or. en

Módosítás 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság legkorábban 2017-ig – de 
az új vizsgálati ciklus és vizsgálati 
eljárások maradéktalan meghatározását, 
végrehajtását, és az első eredmények 
értékelését követően – felülvizsgálja az e 
rendelet szerinti fajlagos kibocsátási 
célértékeket, módozatokat és egyéb 
vonatkozásokat annak érdekében, hogy a 
2020 utáni időszakra megállapítsa az új 
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.”

Or. en

Indokolás

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.
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Módosítás 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság legkorábban 2017-ig – de 
az új vizsgálati ciklus és vizsgálati 
eljárások maradéktalan meghatározását, 
végrehajtását, és az első eredmények 
értékelését követően – felülvizsgálja az e 
rendelet szerinti fajlagos kibocsátási 
célértékeket, módozatokat és egyéb 
vonatkozásokat annak érdekében, hogy a 
2020 utáni időszakra megállapítsa az új 
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

Or. en

Indokolás

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into 
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Módosítás 105
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság – az új vizsgálati ciklus 
figyelembevételétől függően – 2014. 
december 31-ig felülvizsgálja az e rendelet 
szerinti fajlagos kibocsátási célértékeket, 
módozatokat és egyéb vonatkozásokat 
annak érdekében, hogy a 2020 utáni 
időszakra megállapítsa az új 
személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

Or. en

Indokolás

Fontos minél korábban meghatározni a 2020 utáni időszakra vonatkozó CO2-kibocsátási 
célértékeket, ezen eljárás során azonban az új vizsgálati ciklust kell figyelembe venni, 
különben az eljárás kontraproduktív lehet.

Módosítás 106
Werner Langen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 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 személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket.

A Bizottság 2017. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket, többek között a 
2035-re vonatkozó 70 g/km-es CO2-
kibocsátási célértéket.

Or. de
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Módosítás 107
Ivo Belet

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A Bizottság 2014. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2025-re és az azt követő időszakra 
megállapítsa az új személygépkocsikra 
irányadó CO2-kibocsátási célértékeket.

Or. en

Módosítás 108
Kent Johansson

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – c a pont (új)
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az ilyen célértékeknek összhangban 
kell állniuk az Unió éghajlatváltozásra 
vonatkozó, 2050-re elérendő hosszú távú 
célkitűzéseinek eléréséhez vezető 
költséghatékony ütemtervével.”

Or. en

Indokolás

A fokozatosan egyre inkább nagyratörő hosszú távú célkitűzések fontos szerepet játszanak az 
éghajlatra és energiára vonatkozó keretek közötti a 2030-ig tartó időszak során, továbbá az 
EU 2050-re elérendő kibocsátási célértékeinek elérésében. E célkitűzések fontos szerepet 
játszanak továbbá a beruházási biztonság tekintetében is. Következésképpen kifejezettebben 
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kell megemlíteni azokat.

Módosítás 109
Werner Langen, Herbert Reul

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – d pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
14a. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy az I. mellékletben foglalt 
képleteket hozzáigazítsa a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben előírt vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változásokhoz, biztosítva azt, 
hogy a régi és az új vizsgálati eljárás 
hasonlóan szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
14a. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy az I. mellékletben foglalt 
képleteket hozzáigazítsa a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben előírt vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változásokhoz. A Bizottság 
ennek során biztosítja, hogy a fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó 
célértékektől az új vizsgálati eljárás miatt 
2021. január 1-jétől létrejött bármilyen 
eltérést kiegyenlítenek.
Ezzel egy időben biztosítani kell azt is, 
hogy a régi és az új vizsgálati eljárás 
hasonlóan szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben.

Or. de

Módosítás 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 10 pont – d pont
443/2009/EK rendelet
13 cikk – 7 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14a. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el annak érdekében, hogy az I. 
mellékletben foglalt képleteket 
hozzáigazítsa a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben előírt vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változásokhoz, biztosítva azt, 
hogy a régi és az új vizsgálati eljárás 
hasonlóan szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben.

(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 14. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban
végrehajtási aktusokat fogadjon el annak 
érdekében, hogy az I. mellékletben foglalt 
képleteket hozzáigazítsa a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátás mérésére szolgáló, a 
715/2007/EK és a 692/2008/EK 
rendeletben előírt vizsgálati eljárásban 
bekövetkező változásokhoz, biztosítva azt, 
hogy a régi és az új vizsgálati eljárás 
hasonlóan szigorú kibocsátáscsökkentési 
követelményeket támasszon a gyártókkal 
és a különböző rendeltetésű járművekkel 
szemben.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 111
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont 
443/2009/EK rendelet
14a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság [e rendelet 
hatálybalépésének időpontja]-tól/-(jé)től öt 
éves időtartamra felhatalmazást kap a 8. 
cikk (9) bekezdésének második 
albekezdésében, a 11. cikk (8) 
bekezdésében, a 13. cikk (2) bekezdésének 
harmadik albekezdésében és a 13. cikk (7) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
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elfogadására. alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a hatáskörök átruházásról. Amennyiben 
az Európai Parlament vagy a Tanács nem 
ellenzi a meghosszabbítást, legkésőbb 
három hónappal az egyes időtartamok 
vége előtt, akkor a felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik a 
korábbival megegyező időtartamra.

Or. ro

Módosítás 112
Silvia-Adriana Ţicău

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
443/2009/EK rendelet
14a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (9) 
bekezdésében, a 11. cikk (8) bekezdésében, 
a 13. cikk (2) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 13. cikk (7) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 8. cikk (9) 
bekezdésének második albekezdésében, a 
11. cikk (8) bekezdésében, a 13. cikk (2) 
bekezdésének harmadik albekezdésében és 
a 13. cikk (7) bekezdésében említett 
felhatalmazást. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő naptól vagy a határozatban 
megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. 
A határozat nem érinti a már hatályban 
lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. ro

Módosítás 113
Silvia-Adriana Ţicău
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Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 12 pont
443/2009/EK rendelet
14a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8. cikk (9) bekezdése, a 11. cikk (8) 
bekezdése, a 13. cikk (2) bekezdésének 
harmadik albekezdése és a 13. cikk (7) 
bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
két hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 
kifogást, vagy az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 8. cikk (9) bekezdésének második 
albekezdése, a 11. cikk (8) bekezdése, a 13. 
cikk (2) bekezdésének harmadik 
albekezdése és a 13. cikk (7) bekezdése 
alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő két hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. ro

Módosítás 114
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

a = 0,0333. a = 0,0333.

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

Or. en

Indokolás

Az átmeneti időszak alatt az autógyártók számára biztonság nyújtása és a jövőbeli 
felülvizsgálatok teljes rugalmasságának biztosítása érdekében – a tömegen alapuló képlettel 
párhuzamosan alkalmazható – alapterületen alapuló képletet kell bevezetni a 2020-as 
célérték tekintetében. A CO2-célértékek elérése tekintetében összességében alacsonyabb 
költséget jelent a gyártók számára, ha rugalmasságot biztosítunk számukra a tömegen és az 
alapterületen alapuló képletek közötti választás tekintetében.

Módosítás 115
Adam Gierek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

M0 = az I mellékletben elfogadottakhoz 
képest, a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően 81 kg-mal csökkentett érték

Or. pl

Indokolás

A 81 kg-mal csökkentett érték az alábbi képletből származik: CO2 = 130 + a x (M - Mo), ahol 
a CO2 (a képlet baloldala) 95g/km-nek felel meg, a = 0,0457, viszont Mo = 1372,0 kg. Ennek 
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eredményeképp az eredmény M = 1291 kg. A minta új változata számára a M = 1291 kg 
kiindulópontot kell alkotnia az új szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében, azaz Mo = 1291 kg.

Módosítás 116
Yannick Jadot

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

fajlagos CO2-kibocsátás = 80 + a × (F –
F0)

(Ez a módosítás az egész szövegre 
vonatkozik.)

Or. en

Indokolás

Az e jogszabályra vonatkozó hatásvizsgálatban szereplő makrogazdasági modell szerint a 
2020-as célérték következtében a kőolajra fordított kevesebb uniós kiadásokból származó 
megtakarítások mintegy 12 milliárd euró összegű GDP-növekedéshez vezetnének. A 2020-as 
célértékek szigorítása esetén ez az összeg még magasabb lenne.

Módosítás 117
Yannick Jadot

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege 

M = a jármű négyzetméterben (m2)
megadott alapterülete 
(A jármű tömegére történő hivatkozásokat 
az alapterületre történő hivatkozások 
váltják fel a szöveg egészében.)

Or. en
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Indokolás

A személygépkocsi tömege rendeltetésének (hasznosságának) nem megfelelő mutatója, ezért 
nem használható fel a fajlagos kibocsátási célérték meghatározására. Az alapterület (nyomtáv 
x tengelytáv) ugyanakkor a rendeltetést jobban mutató paraméter: semlegesebb, stabilabb és 
jobban tükrözi a személygépkocsi hasznosságát. A személygépkocsik vásárlói választhatnak a 
jármű mérete alapján, de a tömege alapján nem. Az alapterületen alapuló szabályozás 
korlátlan elismerést biztosítana a gyártók számára a járműveik tömegének csökkentésére 
irányuló erőfeszítéseikért és összességében csökkentené a gyártók által a 2020-as célértékeik 
elérése érdekében tett erőfeszítések költségét.

Módosítás 118
Yannick Jadot

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték

Or. en

Módosítás 119
Yannick Jadot

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0,0333. a = a 2009. évi gépkocsiállomány alapján 
60%-nak megfelelő meredekség

Or. en

Indokolás

A 60% az Európai Bizottság hatásvizsgálatán alapul, amely a teherviselés leginkább 
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méltányos megosztását jelenti a gyártók számára.

Módosítás 120
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0,0333. a = 0,0457.

Or. ro

Módosítás 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 a pont (új)443/2009/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 65 + a × (M –
M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = *
(*60%-os meredekség megfelelője)”

Or. en
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Módosítás 122
Yannick Jadot

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 60 + a × (F –
F0)
ahol:
F = a jármű négyzetméterben (m2) 
megadott alapterülete
F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 60%-nak megfelelő meredekség”

Or. en

Indokolás

Az „Európában 2025-ben a személygépkocsik és kisteherautókra vonatkozó lehetséges 
európai szén-dioxid-kibocsátási célértékek vizsgálata” című, 2012. novemberi Ricardo – AEA 
jelentés szerint a személygépkocsikra vonatkozó 60 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2025-ben történő bevezetése felgyorsítaná a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák bevezetését. Ez a célérték – az autók méretének és teljesítményének csökkentése 
nélkül – nem érhető el kizárólag hagyományos és hibrid meghajtású autók használatával. 
Szükség van ezért a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművekre vonatkozó 
előírásokra.

Módosítás 123
Francisco Sosa Wagner

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
1 melléklet – 1 pont – c a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az I. melléklet 1. pontja a következő 
ponttal egészül ki:
„ca) 2025-től kezdve:
fajlagos CO2-kibocsátás = 75 + a × (M –
M0)
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = 60%-os meredekségnek megfelelő 
érték”

Or. en

Indokolás

A hosszú távú célérték tervezési és beruházási biztonságot jelent az autógyártók és az 
autóipari ágazat beszállítói számára. 2008-ban a hosszú távú célértéket 12 évvel előre 
határozták meg, és most is így kell tenni. A 75 grammos célérték biztosítaná a hagyományos 
járművek teljesítményének további fejlesztését, azonban nem tenné szükségessé az igen fejlett 
technológiák – például az elektromos járművek – széleskörű bevezetését.


