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RÖVID INDOKOLÁS

1995 óta van közösségi stratégia a személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek szén-
dioxid-kibocsátásainak csökkentésére. A Környezetvédelmi Tanács már 2000. október 10-i 
következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy a könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan 
vizsgálja meg a szén-dioxid-kibocsátást csökkentő intézkedések lehetőségét. A 443/2009/EK 
rendelettel megállapították a személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozó célokat, és ezzel egyidejűleg utaltak a könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-
célértékének szükségességére. 

Könnyű haszongépjárműveket főleg üzleti vállalkozások, például kis- és középvállalkozások 
használnak, a könnyű haszongépjárművek pedig a járműpark mintegy 12%-át teszik ki. Ebben 
az esetben az kézművesipar részére szállítókról, a futár- és expressz-szállítási szolgáltatókról, 
valamint az olyan kiskereskedőkről van szó, mint a virágárusok vagy vendéglátósok stb. Ezek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a lakosságot ellássák annak napi szükségleteit kielégítő
árukkal, illetve az EU számos régiójában munkahelyeket és növekedést segítenek elő. 

1. Jogalap
Az előadó meggyőződése szerint a jogalapot ki kell terjeszteni az EUMSz. 114. cikkére is (az 
EKSz. korábbi 95. cikke), mivel a szabályozás a belső piac harmonizálására irányul.

2. A rendeletre irányuló javaslat célja
A jelen rendeletre irányuló javaslattal az Európai Bizottság fokozatosan 2014-től 2016-ig 
egységes, 175 g CO2/km-es szén-dioxid kibocsátási célt akar elérni a könnyű 
haszongépjárművek esetében. A javaslat emellett a könnyű haszongépjárművekre a 135 g 
CO2/km-es hosszú távú célérték elérését határozza meg, amely 2020-tól lenne érvényes, 
amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált eredményei megerősítik ennek megvalósíthatóságát. 
Az Európai Parlament támogatja a Bizottság által követett általános célokat, azonban 
feltétlenül szükségesnek tart egy hosszabb átmeneti időszakot. A Tanács és a Parlament által 
elfogadandó rendeletnek versenysemleges, társadalmi szempontból vállalható és tartós 
csökkentési célokra kellene törekednie, amelyek megfelelnek az európai gépkocsigyártók, 
valamint azok nemzetközi versenyben elfoglalt helye sokféleségének, valamint ezzel 
egyidejűleg figyelembe veszik a kis- és középvállalkozások jogos szempontjait. 

3. Bevezetési szakasz
Az új típusok és új platformok kifejlesztéséhez a haszongépjárművek területén a gépjárműipar 
adatai szerint mintegy 10 évre van szükség; a termékciklusok emellett hosszabbak, mint a 
személygépkocsik esetében. A Bizottság azt javasolta, hogy 2014-től a 175 g CO2/km-es célt 
többéves átmeneti szakaszban valósítsák meg. A hosszabb ciklusok alapján a bevezetésnek 
2015-ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés 
alatt állnak, illetve gyártási szakaszban vannak. A 2015–2018 közötti időszakra vonatkozó 
átmeneti időtartam az új gépkocsiflották 65/75/80/100%-os célja elérésének alternatív 
elosztásában megfelel a személygépjárművek szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséről 
szóló 443/2009/EK rendeletben szereplő időtartamnak és elosztásnak. A 140 g CO2/km-es 
korrigált hosszú távú célt 2018-től kell fokozatosan bevezetni azért, hogy a gyártók számára 
átmeneti határidőket, valamint az innovatív és üzemanyag-takarékos technológiák folyamatos 
végrehajtását lehetővé tegyék.
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4. Több lépcsőben készített járműve
k
A haszongépjárműveket gyakran több lépcsőben készítik el. A járműgyártó először alvázat 
készít, amely ezt követően a teljes jármű további előállítási folyamatának alapját képezi a 
gyártó számára. A több lépcsőben elkészített kis haszongépjárművek aránya körülbelül 25%-
ot tesz ki, a nehéz haszongépjárművek esetén ez az arány még nagyobb. Ezeket a járműveket 
bevonták a rendeletre irányuló javaslatba. Az egész jármű kibocsátásainak vizsgálatához 
ideiglenes, átmeneti módszert kell alkalmazni, amely szerint a gyártók átvállalják a 
felelősséget a befejezett jármű szén-dioxid-kibocsátásaiért. A javasolt módszer azonban nem 
felel meg az egész jármű kibocsátásai valós vizsgálatának.  Emellett a gyártók nem 
rendelkeznek az ehhez szükséges adatokkal. A Bizottság egy munkadokumentum keretében 
már megvitatott alternatív módszereket a több lépcsőben elkészített járművek fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásának meghatározására, és azt a felszólítást kapta, hogy 2014-ig terjesszen 
elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak javaslatot a kész járművek fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának meghatározására vonatkozó megfelelő módszerre.

5. Szankciók
A megállapított célértékek túllépése esetén felszámított díjat már a személygépjárművek szén-
dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelet meghatározta. A szankció 
egy hatéves átmeneti időszakban a túllépés nagyságától függően grammonként 5-95 euró 
között mozog, e fölött pedig az első gramm túllépésétől 95 eurót tesz ki. A könnyű
haszongépjárművek esetében a Bizottság hasonló eljárási módot javasolt, a legmagasabb érték 
azonban 120 euró lenne. A könnyű haszongépjárművek többletkibocsátási díja nem lehet 
magasabb, mint a személygépkocsikra. Az értékeket ezért a díjak szintjén, valamint az időbeli 
elosztás tekintetében is a személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről 
szóló 443/2009/EK rendelethez hasonlóan kell kiigazítani.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre és különösen az EUMSz. 192. 
cikkére és az EUMSz. 114. cikkére,
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Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának szabályozásakor a környezet- és 
egészségvédelem intézkedéseiről van szó az EUMSz. 192. cikkének (1) bekezdése szerint (az 
EKSz. korábbi 175. cikke). Mivel a szabályozás azonban a belső piac harmonizálására 
irányul, ezenfelül az EUMSz. 114. cikkére (az EKSz. korábbi 95. cikke) is hivatkozni kell.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos célértékének elérését célzó 
jogszabályi keretnek a verseny 
szempontjából semleges, társadalmilag 
méltányos és fenntartható csökkentési 
célértékeket kell kitűznie, figyelembe véve 
az európai gépjárműgyártók sokféleségét, 
és elkerülve a közöttük lévő verseny 
indokolatlan torzulását. A jogi 
keretszabályozásnak igazodnia kell a 
Közösség kibocsátáscsökkentési 
célértékeinek elérésére vonatkozó átfogó 
célhoz, illetve ki kell egészülnie olyan 
egyéb, elsősorban a felhasználással 
kapcsolatos eszközökkel, mint a 
differenciált gépjármű- és energiaadók
vagy a könnyű haszongépjárművek 
sebességét korlátozó intézkedések
bevezetése.

(7) Az új könnyű haszongépjárművek 
átlagos célértékének elérését célzó 
jogszabályi keretnek a verseny 
szempontjából semleges, társadalmilag 
méltányos és fenntartható csökkentési 
célértékeket kell kitűznie, figyelembe véve 
az európai gépjárműgyártók sokféleségét, 
és elkerülve a közöttük lévő verseny 
indokolatlan torzulását. A jogszabályi 
keretnek igazodnia kell a Közösség
kibocsátási céljainak elérésére vonatkozó 
átfogó célhoz, illetve ki kell egészülnie 
olyan egyéb, elsősorban a felhasználással 
kapcsolatos eszközökkel, mint a 
differenciált gépjármű- és energiaadók 
bevezetése.

Or. de

Indokolás

A gépjárművek sebessége korlátozására vonatkozó szabályok a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak. Ezen intézkedéseket ezenkívül közlekedésbiztonsági, nem pedig környezetvédelmi 
okokból vezették be.
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Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb termékciklus alapján a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakban vannak.  A 2015–2018 közötti időszakra vonatkozó átmeneti 
időtartam 65/75/80/100%-os elosztásban megfelel a személygépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendeletben szereplő időtartamnak és 
elosztásnak.
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Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piaci rés betöltésére hivatott járműveket, 
illetve járműveket kis mennyiségekben 
előállító gyártókra meghatározott 
célértékek világosan tükrözzék a gyártók 
sajátosságait és összhangban legyenek a 
gyártók csökkentési lehetőségeivel, az 
adott gyártó járműveinek a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátást csökkentő technológiai 
lehetőségeit figyelembe véve, illetve az 
érintett piaci szegmensek 
jellegzetességeivel összhangban alternatív 
kibocsátáscsökkentési célértékeket kell 
meghatározni. Erre az eltérésre 
vonatkoznia kell az I. mellékletben 
meghatározott fajlagos kibocsátási célok 
felülvizsgálatának, amit legkésőbb 2013 
elejéig el kell végezni.

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
piaci rés betöltésére hivatott járműveket, 
illetve járműveket kis mennyiségekben 
előállító gyártókra meghatározott 
célértékek világosan tükrözzék a gyártók 
sajátosságait és összhangban legyenek a 
gyártók csökkentési lehetőségeivel, az 
adott gyártó járműveinek a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátást csökkentő technológiai 
lehetőségeit, valamint minden gyártó 
könnyű haszongépjárművei szén-dioxid-
kibocsátásainak átlagértékét figyelembe 
véve, illetve az érintett piaci szegmensek 
jellegzetességeivel összhangban alternatív 
kibocsátáscsökkentési célértékeket kell 
meghatározni. Erre az eltérésre 
vonatkoznia kell az I. mellékletben 
meghatározott fajlagos kibocsátási célok 
felülvizsgálatának, amit legkésőbb 2013 
elejéig el kell végezni.

Or. de

Indokolás

Egy alternatív kibocsátási cél előírása e gyártókat arra kötelezi, hogy flottagyártóként több 
erőfeszítést tegyenek, ezzel egyidejűleg azonban tisztességes feltételeket biztosít számára 
azzal, hogy referenciapontként használja a könnyű haszongépjárművek gyártói szén-dioxid-
kibocsátásainak átlagértékét.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 

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

közösségi stratégia integrált szemléletet 
teremtett azzal a céllal, hogy a Közösség 
2012-ig elérje a 120 g CO2/km-ben 
meghatározott célértéket, miközben 
hosszabb távon a kibocsátás további 
csökkentését is előre vetíti. A 443/2009/EK 
rendelet ezt a hosszabb távú szemléletet az 
új gépkocsik kibocsátására 95 g CO2/km 
átlagos célérték meghatározásával 
támasztja alá. E szemlélettel való összhang 
és az iparág tervezési biztonságának 
megteremtése érdekében 2025-re meg kell 
határozni a könnyű haszongépjárművek 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátására 
vonatkozó hosszú távú célértéket.

Or. de

Indokolás

A hosszú távú célértéknek 2025-től kell érvényesnek lennie azért, hogy a gyártók számára 
átmeneti határidőket, valamint az innovatív és üzemanyag takarékos technológiák folyamatos 
végrehajtását lehetővé tegyék.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb termékciklus alapján a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakban vannak. A többletkibocsátási díjat analógia alapján 2015. 
január 1-jétől kellene felszámolni.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) A közúti járművek sebessége nagyban 
befolyásolja az üzemanyag-fogyasztásukat 
és a szén-dioxid-kibocsátásukat.

törölve

Or. de

Indokolás

További konkrét szabályok bevezetésére való hivatkozás a rendeletre irányuló javaslat 
rendszerébe ütközik.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatálya terjedjen ki a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a 
céllal, hogy az e rendelet hatálya alá 
tartozó könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

Or. de

Indokolás

A gépjárművek sebességének korlátozására vonatkozó szabályok a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak. Ezen intézkedéseket ezenkívül közlekedésbiztonsági, nem pedig környezetvédelmi 
okokból vezették be.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Ez a rendelet a Közösségben 
nyilvántartásba vett új könnyű
haszongépjárművekre 2020-tól az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 140 g CO2/km-
ben állapítja meg, amennyiben a Bizottság 
megerősítette e célérték 
megvalósíthatóságot a 12. cikk (4) 
bekezdése szerinti felülvizsgálat 
keretében.

Or. de

Indokolás

Az új célérték végleges megállapítása előtt annak megvalósíthatóságát kell megvizsgálni a 12. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. A hosszú távú célértéknek 2018-től kell 
érvényesnek lennie azért, hogy a gyártók számára átmeneti határidőket, valamint az innovatív 
és üzemanyag takarékos technológiák folyamatos végrehajtását lehetővé tegyék.
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Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Nem kell figyelembe venni a 
Közösségen kívüli korábbi nyilvántartásba 
vételt, ha az a Közösségben való 
nyilvántartásba vétel előtt kevesebb, mint 
három hónappal történt.

(2) Nem kell figyelembe venni a 
Közösségen kívül korábban végbement
nyilvántartásba vételt, ha az a Közösségben 
való nyilvántartásba vétel előtt kevesebb, 
mint három hónappal történt.

Or. de

Indokolás

A módosítás a nyelvi egyértelműsítését és a személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának 
csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelet szövegével való koherenciát szolgálja.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „fajlagos kibocsátási célérték”: egy 
gyártó vonatkozásában az általa gyártott 
összes könnyű haszongépjármű 
tekintetében az I. melléklet szerint 
megállapított indikatív fajlagos CO2-
kibocsátás átlaga.

g) „fajlagos kibocsátási célérték”: egy 
gyártó vonatkozásában az általa gyártott 
összes könnyű haszongépjármű
tekintetében az I. melléklet szerint 
megállapított indikatív fajlagos CO2-
kibocsátás átlaga, vagy – amennyiben a 
gyártó jogosult a 10. cikk szerinti 
mentesítésre – a mentesítés alapján 
meghatározott külön kibocsátási célérték.

Or. de

Indokolás

Az e rendelet 10. cikke alapján mentesítésben részesített gyártók külön kibocsátási céljára 
történő hivatkozást szintén fel kell venni a  személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának 
csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelet szövegével való koherencia miatt.
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Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „Alapterület”: a jármű
tengelytávolságának és nyomtávjának 
szorzata alapján kiszámított terület. 

Or. de

Indokolás

A jogbiztonság és az egyértelműség miatt minden olyan fogalmat is fel kell venni a 3. cikkben 
szereplő „fogalommeghatározások” közé, amelyre a rendelet szabályokat vonatkoztat.

Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „Hasznos teher”: a 2007/46/EK 
irányelv III. melléklete szerinti 
műszakilag megengedett legnagyobb 
össztömeg és a jármű tömege közötti 
különbség.

Or. de

Indokolás

A jogbiztonság és az egyértelműség miatt minden olyan fogalmat is fel kell venni a 3. cikkben 
szereplő „fogalommeghatározások” közé, amelyre a rendelet szabályokat vonatkoztat.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2014. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 

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

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

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb termékciklus alapján a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakban vannak.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb termékciklus alapján a bevezetésnek 2015-
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ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakban vannak. A 2015–2018 közötti időszakra vonatkozó átmeneti 
időtartam 65/75/80/100%-os elosztásban megfelel a személygépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendeletben szereplő időtartamnak és 
elosztásnak.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyes gyártók meghatározott szén-
dioxid-kibocsátásának meghatározására 
2018-tól valamely gyártó minden új 
könnyű haszongépjárművére évente 5 g 
CO2/km-rel történő csökkentés kerül 
meghatározásra 2025-ben:
– 175 g CO2/km 2018-ban
– 170 g CO2/km 2019-ben
– 165 g CO2/km 2020-ban
– 160 g CO2/km 2021-ben
– 155 g CO2/km 2022-ben
– 150 g CO2/km 2023-ban
– 145 g CO2/km 2024-ben
– 140 g CO2/km 2025-ben

Or. de

Indokolás

A hosszú távú célértéknek 2018-től kell érvényesnek lennie azért, hogy a gyártók számára 
átmeneti határidőket, valamint az innovatív és üzemanyag-takarékos technológiák folyamatos 
végrehajtását lehetővé tegyék.
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

– 2014-ben 2,5 könnyű
haszongépjárműnek,

– 2016-ban 3,5 könnyű
haszongépjárműnek,

– 2015-ben 1,5 könnyű
haszongépjárműnek,

– 2017-ben 3,5 könnyű
haszongépjárműnek,

– 2018-ban 2,5 könnyű
haszongépjárműnek,
– 2019-ben 1,5 könnyű
haszongépjárműnek,

– 2016-tól kezdve 1 könnyű
haszongépjárműnek számítanak.

– 2020-tól kezdve 1 könnyű
haszongépjárműnek számítanak.

Or. de

Indokolás

Annak érdekében, hogy megfelelően figyelembe vegyék az alternatív meghajtási formák és 
üzemanyagok technológiai költségeit, a személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának 
csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelethez hasonlóan ki kell terjeszteni az 50 g CO2/km-
nél alacsonyabb fajlagos CO2 kibocsátású könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 
kedvezmények beszámíthatóságának tényezőjét és időtartamát.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk
Az alternatív üzemanyaggal működő

járművekre vonatkozó fajlagos kibocsátási 
célérték

A gyártók által a 4. cikkben említett 
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fajlagos kibocsátási célértékmegfelelés 
megállapítása céljából a benzin és 85% 
etanol keverékéből („E85”) álló, és a 
vonatkozó uniós jogi előírásoknak vagy 
európai műszaki szabványoknak 
megfelelő üzemanyaggal működni képes 
járművek CO2-kibocsátását 2018. 
december 31-ig 5%-kal csökkenteni kell, 
tekintettel a bioüzemanyag-meghajtású 
járművek jobb technológiai adottságaira 
és kibocsátás-csökkentési képességére. A 
csökkentés csak akkor érvényes, ha a 
jármű üzembe helyezésének tagállamában 
a benzinkutak legalább 30%-a ezt a típusú 
alternatív üzemanyagot kínálja, amely a 
vonatkozó uniós jogi előírások szerint a 
bioüzemanyagokra vonatkozó tartóssági 
kritériumokat kielégíti.

Or. de

Indokolás

A bioüzemanyagok infrastruktúrájának fokozatos kiépítése a teljes életciklus alapján a 
járműflotta CO2-kibocsátásának jelentős csökkentéséhez vezethet. Ezért az alternatív 
üzemanyagokkal működő könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szabályozást a 
személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK 
rendelethez hasonlóan fel kell venni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

A könnyű haszongépjárművek esetében a hosszabb termékciklus alapján a bevezetésnek 2015-
ben kellene kezdődnie, mivel a 2014-ben értékesítésre kerülő járművek már fejlesztés alatt 
állnak, illetve gyártási szakban vannak. A többletkibocsátási díjat analógia alapján 2015. 
január 1-jétől kellene felszámolni.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig: a) 2015-től 2020-ig:
i. i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

i. i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Többletkibocsátás × 5 € × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek többletkibocsátási díja nem lehet magasabb, mint a 
személygépkocsikra. Az értékeket ezért a díjak szintjén, valamint az időbeli elosztás 
tekintetében is a személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 
443/2009/EK rendelethez hasonlóan kell kiigazítani.
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2019-től kezdve: b) 2021-től kezdve:
(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

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

Or. de

Indokolás

A könnyű haszongépjárművek többletkibocsátási díja nem lehet magasabb, mint a 
személygépkocsikra. Az értékeket ezért a díjak szintjén, valamint az időbeli elosztás 
tekintetében is a személygépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 
443/2009/EK rendelethez hasonlóan kell kiigazítani.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) 2014. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

(2) 2016. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

Or. de

Indokolás

A kezdődátum a bevezetési időszak 2015-ös kezdetével módosul.
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az I. melléklet szerint számított 
fajlagos kibocsátási célérték alóli 
mentesítésre irányuló kérelmet nyújthat be 
az a gyártó, amely naptári évenként 
legfeljebb 22 000 olyan új könnyű 
haszongépjárművet állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba, és:

(1) Az I. melléklet szerint számított 
fajlagos kibocsátási célérték alóli 
mentesítésre irányuló kérelmet nyújthat be 
az a gyártó, amely naptári évenként 
legfeljebb 25 000 olyan új könnyű 
haszongépjárművet állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba, és:

Or. de

Indokolás

A 25 000 új könnyű haszongépjárműre történő növelés jobban képezi le a kisszériában 
gyártók helyzetét, mint a 22 000 darab járműre vonatkozó határérték.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) olyan kapcsolt gyártók csoportjának 
tagja, amely naptári évenként együttesen 
legfeljebb 25 000 olyan új könnyű 
haszongépjárművet állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
vagy

Or. de

Indokolás

A 25 000 új könnyű haszongépjárműre történő növelés jobban képezi le a kisszériában 
gyártók helyzetét, mint a 22 000 darabjárműre vonatkozó határérték.
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Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a csökkentési lehetőséggel – többek 
között a fajlagos CO2-kibocsátás gazdasági 
és technológiai csökkentési lehetőségével –
arányos fajlagos kibocsátási célérték, 
figyelembe véve a gyártott könnyű 
haszongépjármű típus piaci
jellegzetességeit.

d) a csökkentési lehetőséggel – többek 
között a fajlagos CO2-kibocsátás gazdasági 
és technológiai csökkentési lehetőségével –
, valamint minden gyártó könnyű
haszongépjárműve szén-dioxid-
kibocsátásának átlagértékével arányos 
fajlagos kibocsátási célérték, figyelembe 
véve a gyártott könnyű haszongépjármű
típus piacának jellegzetességeit.

Or. de

Indokolás

Egy alternatív kibocsátási cél előírása e gyártókat arra kötelezi, hogy flottagyártóként több 
erőfeszítést tegyenek, ezzel egyidejűleg azonban tisztességes feltételeket biztosít számára 
azzal, hogy referenciapontként használja a könnyű haszongépjárművek gyártói szén-dioxid-
kibocsátásainak átlagértékét.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

- amennyiben a hatásvizsgálat aktualizált 
eredményei megerősítik azok 
megvalósíthatóságát, a hosszú távú 140 g 
CO2/km-es célérték 2025-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és

- a célérték megvalósításának 
vonatkozásait, ideértve a többletkibocsátási 
díjat is.

- a célérték megvalósításának 
vonatkozásait, ideértve a többletkibocsátási 
díjat is.
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A felülvizsgálat és annak hatásvizsgálata 
alapján – amely magában foglalja a 
gépjárműiparra és az ahhoz kapcsolódó 
iparágakra gyakorolt hatás átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben

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

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

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

- megerősíti a 2007/46/EK irányelv II. 
mellékletének meghatározása szerinti N2 
és M2 kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművek, valamint 
azon gépjárművek bevonását e rendelet 
hatálya alá, amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed.

- javaslatot terjeszt elő a 2007/46/EK 
irányelv II. mellékletének meghatározása 
szerinti N2 és M2 kategóriájú, legfeljebb 
2610 kg referenciatömegű gépjárművek, 
valamint azon gépjárművek e rendelet 
hatálya alá történő bevonására, amelyekre 
a típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 
2. cikkének (2) bekezdése értelmében 
kiterjed.

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

Or. de

Indokolás

Mivel a hosszú távra szóló cél értékének megállapítása hatásvizsgálat révén még a 
megvalósíthatóság megerősítését igényli és ezáltal lehetőség szerint más célérték kerül 
megállapításra, az ebből következő módosításokat nem lehet már most „nem jelentősnek” 
nevezni. Ehhez jogalkotási eljárás szükséges, amelyhez a Bizottságnak megfelelő javaslatokat 
kell előterjesztenie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(7) A Bizottság 2014-ig javaslatot nyújt be 
az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a
befejezett járművek fajlagos CO2-
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kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszert, és szükség szerint
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a II.
melléklet módosítása céljából.

kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszerről.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által a befejezett járművek fajlagos szén-dioxid-kibocsátásnak meghatározására 
javasolt módszert a Bizottság egyik munkadokumentumában nem megfelelőnek értékelték, és 
alternatív módszer kidolgozására történt utalás.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság munkáját a 93/389/EGK
határozat 8. cikkével létrehozott bizottság 
segíti.

(1) A Bizottság munkáját a 280/2004/EK
határozat 9. cikkével létrehozott bizottság 
segíti.

Or. de

Indokolás
Technikai módosítás, mivel a 280/2004/EK határozat 9. cikke a jelenlegi változat szerint a 
93/389/EGK határozat 8. cikkének helyébe lép és hivatkozásként a személygépjárművek szén-
dioxid-kibocsátásának csökkentéséről szóló 443/2009/EK rendelethez hasonlóan meg kell 
adni.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2017-ig: a) 2015-től 2018-ig:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)

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

ahol: ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
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tömege tömege
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Indokolás

A kezdődátum a bevezetési időszak 2015-ös kezdetével módosul.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2018-tól kezdve: b) 2019-től kezdve:
Indikatív fajlagos CO2-kibocsátás = 175 + 
a × (M – M0)

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

ahol: ahol:

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték

M0 = a 12. cikk (1) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték

a = 0,093 a = 0,093

Or. de

Indokolás

A kezdődátum a bevezetési időszak 2015-ös kezdetével módosul.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Befejezett járművek fajlagos 
kibocsátása

törölve

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

Or. de

Indokolás

A Bizottság által a befejezett járművek fajlagos szén-dioxid-kibocsátásnak meghatározására 
javasolt módszert a Bizottság egyik munkadokumentumában nem megfelelőnek értékelték, és 
alternatív módszer kidolgozására történt utalás.


