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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament és a Tanács 2011-ben elfogadta azt a jogszabályt (510/2011/EU 
rendelet), amely az Unióban először nyilvántartásba kerülő, és előzőleg – rövid időtartamtól 
eltekintve – az Unión kívül még nyilvántartásba nem vett (N1 kategóriájú) új könnyű 
haszongépjárművek CO2-kibocsátásának célértékét 2020-tól 147 g CO2/km-ben határozza 
meg.

A rendelet előírja továbbá, hogy:

a 2014 és 2017 közötti fokozatos bevezetési időszakban a fajlagos kibocsátási célérték 175 g 
CO2/km: 2014-ben a gyártó által előállított járművek 70 %-ának, 2015-ben 75 %-ának, 2016-
ban 80 %-ának, 2017-től pedig 100%-ának kell megfelelnie ennek az értéknek;

a kevesebb mint 50 g CO2/km kibocsátású új könnyű haszongépjárművek után extra 
kibocsátási egységek járnak; 

bírságokat („többletkibocsátási díj”) rónak azon gyártókra, akik nem teljesítik a CO2-
kibocsátási célokat;

eltéréseket biztosítanak olyan kisebb gyártók számára, amelyek évente kevesebb mint 
22 000, az Unióban nyilvántartásba kerülő új könnyű haszongépjárművet állítanak elő;

öko-innovációs hozzájárulást nyújtanak azon gyártók számára, amelyek innovatív 
technológiát alkalmaznak a CO2-kibocsátási célok csökkentéséhez.   

Az új könnyű haszongépjárművek g/km-ben mért indikatív fajlagos CO2-kibocsátását a jármű 
tömege alapján kell kiszámítani.

A hatályos jogszabályokban szereplő, 2020-ra elérendő kötelező célértékeket végre kell 
hajtani. A hatásvizsgálat céljára készült műszaki elemzés alapján a 147 g/km-es CO2-
kibocsátási célérték eléréséhez szükséges technológiák 2020-ig kifejlődhetnek. 

Az 510/2011/EU rendelet módosítására irányuló jelenlegi bizottsági jogalkotási javaslat a 
célértékek elérésének módozatait határozza meg. A javasolt fellépések a következőképpen 
foglalhatók össze: 

 megerősíti a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó 2020. évi CO2-kibocsátási 
célérték megvalósíthatóságát;

 a célértéket továbbra is a jármű tömege és az ezzel összefüggő határértékgörbe alapján 
határozzák meg;

 érvényben maradnak az öko-innovációs és többletkibocsátási díjak;

 az évente kevesebb mint 500 könnyű haszongépjárművet gyártó legkisebb gyártók 
mentesülnek a célérték teljesítése alól;
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 a rendeletet 2014 végéig felülvizsgálják azzal a céllal, hogy újabb csökkentett CO2-
célértékeket határozzanak meg a 2020 utáni időszakra nézve.

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amely megerősíti a 2020-as célértékek 
megvalósíthatóságát, és javasolja, hogy ne módosítsák a 147 g CO2/km-es célértéket, amely 
az ágazat szerkezetváltása idején továbbra is ambiciózus referenciaértéknek számít. 

Az előadó ezért tiszteletben kívánja tartani a szűk két éve elért kompromisszumot, és arra 
szeretne emlékeztetni, hogy a 2007-es 203 g CO2/km-es átlaghoz viszonyítva a 147 g 
CO2/km-es célérték 28%-os csökkentést jelent, és a gyártóknak fokozniuk kell az új 
technológiákba való beruházást. 

E beruházások ugyanakkor ki fognak hatni a járművek árára (maximum 10%-os 
árnövekedés), illetve a kis- és közepes vállalatokra (kkv-k), amelyek számára a könnyű 
haszongépjárművek fontos munkaeszközt jelentenek. A jelenlegi gazdasági válságra 
tekintettel a kkv-k igencsak alaposan fogják mérlegelni, hogy megéri-e a régi járműveik 
lecserélése és egy új jármű megvásárlása.

Az előadó szerint ugyan hasznos a 2020 utáni időszakra való általános kitekintés, mégis úgy 
véli, hogy egy erre irányuló cél 2014-es meghatározását a rendelet felülvizsgálata keretében 
leghamarabb 2018-ra kell halasztani. Ennek az az oka, hogy még nem alakították ki az új 
vizsgálati eljárásokat, és erre valószínűsíthetően nem is fog sor kerülni a könnyű 
gépjárművekre világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás (World Light Duty Test procedure 
– „WLTP”) új vizsgálati ciklusa és a vonatkozó vizsgálati eljárások megvalósulta előtt. 
Ugyanakkor kellő időt kell biztosítani ahhoz, hogy az ágazat tervezési biztonsággal 
rendelkezzen. 

Az extra kibocsátási egységeket illetően az előadó nem ért egyet a Bizottság ama javaslatával, 
hogy az erre vonatkozó rendelkezést ne hosszabbítsák meg 2017 után. Az előadó ezeket az 
egységeket ugyanakkor fontos ösztönzőnek tartja különösen a mérnökök számára ahhoz, hogy 
– az elektromos járműveken túlmenően – új, hatékony technológiákat fejlesszenek ki és 
alkalmazzanak. Ugyanez érvényes az öko-innovációs rendszerrel kapcsolatos elképzelésre is: 
a javaslatban meg kell őrizni, és eredményesebben kell támogatni az innovatív hatékony 
technológiákat.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:
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Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hatásvizsgálat céljára készült műszaki 
elemzés alapján a 147 g/km-es szén-
dioxid-kibocsátási célérték eléréséhez 
szükséges technológiák rendelkezésre 
állnak, és a szükséges szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentés elérhető.  A 147 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célérték 
2020-ig történő elérésének 
megvalósíthatósága tehát megerősítést 
nyert. A gazdasági válság és a 
gépjárműgyártó ágazat átalakulása 
fényében ugyanakkor fontos, hogy e célt 
anélkül érjék el, hogy az további terheket 
róna az ágazat nemzetközi 
versenyképességére.

Or. en

Indokolás

A 147 g/km-es célérték elérése továbbra is ambiciózus cél.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 

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 
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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.

költséghatékonyan csökkentő technológiák 
fejlesztésére nézve. Ezért kívánatos, hogy
ezeket a kérdéseket felülvizsgálják, és hogy 
a Bizottság e rendelet lejárta előtt 
javaslatot tegyen a 2020 utáni
célértékekre. A tervezési biztonság 
garantálása érdekében e javaslatra 2018-
nál korábban nem kerülhet sor, mivel e
célértékeket az új vizsgálati ciklus és a 
vonatkozó vizsgálati eljárások alapján 
valósítják meg, amelyeket a fajlagos CO2-
kibocsátás mérése céljából és a célérték 
kizárólag 2020 utáni nyomon követéséhez 
fognak alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Egy 2020 utáni célt csak a rendeletre vonatkozó konkrét előrelépések értékelését követően 
szabad meghatározni.

Módosítás 3

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 5. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

5. cikk
Extra kibocsátási egységek

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor a fajlagos kibocsátási 
célértékben megadott érték 50%-ánál
kisebb fajlagos CO2-kibocsátású új 
könnyű haszongépjárművek:
– 2014-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2015-ben 3,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
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– 2016-ban 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,
– 2017-től kezdve 2 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

(2) Az összegyűjtött kibocsátási egységek 
egy része vagy egésze 2017–2025 között 
bármelyik évben felhasználható.
(3) Az extra kibocsátási egységekre 
vonatkozó program időtartama alatt a 
fajlagos kibocsátási célértékben megadott 
érték 50%-ánál kevesebb CO2-
kibocsátású új könnyű 
haszongépjárművek az első bekezdésben 
említett szorzók alkalmazásakor 
figyelembe veendő maximális száma 
gyártónként nem haladhatja meg a 
100 000 könnyű haszongépjárművet.

Or. en

Indokolás

Az extra kibocsátási egységek továbbra is fontos ösztönzőt jelentenek a gyártók számára. 
Ezért az új hatékony technológiák előmozdítása érdekében ezeket meg kell őrizni.

Módosítás 4

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„A Bizottság 2018. december 31-ig 
felülvizsgálja az e rendelet szerinti fajlagos 
kibocsátási célértékeket, módozatokat és 
egyéb vonatkozásokat annak érdekében, 
hogy a 2020 utáni időszakra az új, 
megvalósított vizsgálati eljárások és 
vizsgálati ciklus alapján megállapítsa az új 
könnyű haszongépjárművekre irányadó 
CO2-kibocsátási célértékeket.”

Or. en
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Indokolás

Az ágazat tervezési biztonságának garantálása érdekben a szabályozási vizsgálati eljárás 
marad érvényben mindaddig, ameddig az új eljárást be nem fejezik, és ameddig kellő adat 
nem áll rendelkezésre. Csak ezután lép érvénybe az új vizsgálati eljárás.

Módosítás 5

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„A szabályozási vizsgálati eljárás és ciklus 
képezi továbbra is az 510/2011/EU 
rendelet I. melléklete (1) bekezdésének c) 
pontjában, a 715/2007/EK rendeletben, 
valamint a 692/2008/EK rendelet III. és 
XII. mellékletében meghatározott célérték 
alapját. Az új vizsgálati eljárást és ciklust 
legkésőbb 2018. december 31-ig teljes 
körűen meghatározzák és végrehajtják. 
Ekkorra elegendő vizsgálati adat fog 
rendelkezésre állni. A Bizottság ekkor 
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a 
2020 utáni időszakra új célértékeket 
állapítson meg.”

Or. en

Indokolás

Az ágazat tervezési biztonságának garantálása érdekben a szabályozási vizsgálati eljárás 
marad érvényben addig, ameddig az új eljárást be nem fejezik, és ameddig kellő adat nem áll 
rendelkezésre. Csak ezután lép érvénybe az új vizsgálati eljárás.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
510/2011/EU rendelet
I melléklet – 1 c pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

ahol: ahol:

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

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

M0 = a 13. cikk (5) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,

a = 0,096.” a = 0,096.”

Or. en

Indokolás

Gépelési hiba a Bizottság részéről. 


