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RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság 2012. július 11-én benyújtotta az új gépkocsikra 2020-ig irányadó szén-dioxid-
kibocsátás-csökkentési keretet meghatározó 443/2009/EK rendelet felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatát. A felülvizsgálat következtében sor kerül azon szükséges módozatok 
végrehajtására, amelyek nélkül a 2020-ig tartó időszak második szakaszára vonatkozó 95 
g/km-es CO2-kiocsátási célértéknek nem lehet érvényt szerezni

A módozatok a végrehajtásnak olyan vonatkozásai, amelyek befolyásolják a kibocsátási 
célérték elérésének módját. A bizottsági javaslat az alábbiak kivételével a legtöbb módozatot 
változatlanul hagyja:

– 2020 és 2023 között 1,3-as szorzóval alkalmazott extra kibocsátási egységek 
kerülnek bevezetésre a 35 g/km-nél alacsonyabb kibocsátású gépkocsik tekintetében; 
az említett időszak során gyártónként összesen legfeljebb 20 000 jármű számára 
osztható ki ilyen extra kibocsátási egység;

– a szakosodott gyártókra vonatkozó külön célérték 2020. évi hatállyal aktualizálásra 
kerül, és az évente kevesebb mint 500 új személygépkocsit nyilvántartásba vevő 
gyártók mentesülnek a szén-dioxid-kibocsátási határérték teljesítésének 
kötelezettsége alól;

– a vizsgálati eljárás várható felülvizsgálata után is figyelembe veszik az 
ökoinnovációkat.

Emellett a bizottsági eljárással kapcsolatos rendelkezések a Lisszaboni Szerződéssel 
összhangban aktualizálásra kerülnek.

Az előadó általában véve üdvözli a felülvizsgált rendeletet. Mivel a legtöbb gépkocsigyártó jó 
úton halad a 2009-ben elfogadott 2015-ös és 2020-as szén-dioxd-kibocsátási célok teljesítése 
felé, most nem lenne indokolt jelentősen megváltoztatni a 2020-as 95 g/km-re vonatkozó 
célérték elérését szolgáló módozatokat. Van azonban néhány fontos kérdés, amelyet a 
bizottsági javaslat nem kezel megfelelően. 

Az egyik aggodalomra okot adó fontos probléma a típusjóváhagyás és az új 
személygépkocsik tényleges kibocsátása közötti egyre növekvő eltérés, amelyet a Bizottság 
15–30%-ra becsül. Ez az eltérés elsősorban a gépjárműgyártók által a CO2-kibocsátás 
mérésére a jelenlegi vizsgálati eljárásnak megfelelően alkalmazott módszerek 
következménye. Ezzel az eltéréssel mindenképpen foglalkozni kell, főleg azért, mert ha 
csökken a CO2-kibocsátás, az annyit jelent, hogy a fogyasztók kevesebb üzemanyagot 
fogyasztanak, és így csökken az olajimport. 

Az előadó ezért azt szeretné, ha a Bizottság 2014-re felülvizsgálná a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás kiszámítására szolgáló, a 715/2007/EK rendeletben és annak végrehajtási 
intézkedéseiben előírt uniós vizsgálati eljárást. 2015 januárjára a Bizottságnak készen kell 
állnia az uniós vizsgálati eljárás aktualizálására. Ennek függetlenül attól meg kell történnie, 
hogy véglegesítik-e addigra az ENSZ EGB könnyű gépjárművekre vonatkozó, globális szintű 
vizsgálati eljárását (WLTP), mivel az üzemanyag-takarékosság a nemzetközi előrelépéstől 
függetlenül az európai fogyasztók érdeke.   Az új WLTP-eljárásokat aztán be lehet építeni az 
uniós vizsgálati eljárás keretébe, és ki lehet igazítani az egyes gépjárműgyártók CO2-
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célértékeit. Az uniós vizsgálati eljárás 2015-ös aktualizálása után nem indokolt az 
ökoinnovációk vizsgálati eljáráson kívüli mérésének fenntartása.

A bizottsági javaslat gyenge pontja a 2020 utáni koncepció hiánya. Miközben nem lehet 
megjósolni a 2025-ig bekövetkező technológiai fejlődés pontos alakulását, az ipart jól 
szolgálja az egyértelmű politikai jelzésből fakadó biztonság. Ezért e rendeletnek meg kell 
határoznia a 2025-re érvényes CO2-kibocsátási célértéket. E célérték megfelelő időt ad az ipar 
számára az átállásra, és felülvizsgálat tárgyát képezi annak biztosítása érdekében, hogy 
társadalmi és gazdasági szempontból is igazságosan valósuljon meg. 

Az Egyesült Államokban már meghatározták a 2025-ös célértéket. Az USA célértéke előírja a 
gépkocsigyártók számára, hogy a 2011 és a 2025 között eladott átlagos gépjárművek 
üzemanyag-fogyasztását a felére csökkentsék. Tekintettel arra, hogy az EU-nak a tisztább 
gépjárművek globális versenyében továbbra is élen kell járnia, a fejlesztés terén ugyanilyen 
nagyratörő ütemezést kell előírnia. A 2011-es szintekhez képest az 50%-os csökkentés 70 
g/km-nél alacsonyabb célérték kitűzését jelenti. Az AEA-Ricardo által készített legutóbbi 
2012-es tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a 70 g/km-es célérték a legmegfelelőbb 
2025-re, és becslése szerint e célt mindössze 7% rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
és 20% hibrid járművel el lehet érni. 

A 2025-re kitűzött 70 g/km-es érték biztosítaná, hogy folytatódjanak az alternatív energiával 
működő vonatok fejlesztésébe történő beruházások, valamint további növekedést hozna létre 
és csúcstechnológiát alkalmazó munkahelyeket teremtene. A McKinsey becslése szerint 
2030-ra 110 000 új munkahelyet hoznak létre az EU-ban a termelő és a K+F szektorban, 
mivel üzemanyag-takarékosabb járművek gyártására lesz szükség.  A Bizottság elismerte az 
előnyeit annak, hogy a tömeg helyett az alapterületet alkalmazzák a rendeltetést kifejező 
paraméterként, és helyénvaló lenne a 2025-ös célérték esetében átállni az alapterületre mint a 
rendeltetést kifejező paraméterre, valamint lehetővé tenni a gyártók számára, hogy a 2015-től 
2020-ig terjedő időszakban választhassanak a tömeget, illetve az alapterületet kifejező mutató 
között.

Végül az előadó javasolja az extra kibocsátási egységekre vonatkozó cikk módosítását. Az 
extra kibocsátási egységek gyenge pontja az, hogy miközben a rendkívül alacsony szén-
dioxid-kibocsátású járművek gyártásának növelésére sarkallják a gépjárműgyártókat, azt is 
lehetővé teszik számukra, hogy több fokozottan szennyező járművet értékesítsenek, így 
gyengítve a szén-dioxidra vonatkozó cél megvalósulását. Az előadó ehelyett az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású járművekkel kapcsolatos kaliforniai előíráshoz hasonló rugalmas 
rendelkezés bevezetését javasolja.   Mindez felgyorsítaná az alternatív energiával, például 
elektromos akkumulátorokkal és üzemanyagcellákkal működő vonatok fejlesztését és 
alkalmazását, és biztosítaná a rendkívül alacsony kibocsátású technológiákba való megfelelő 
beruházásokat. Ösztönzőket biztosít a korán átállók számára, enyhítve a 2025-ös átlagos CO2-
kibocsátási célértékeiket, miközben biztosítja, hogy azok a gyártók, akik úgy döntenek, hogy 
nem vesznek részt a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek korai 
bevezetésében, 2020 után is további fejlesztéseket végezhessenek hagyományos 
autóparkjukon.

A Bizottságnak, a tagállamoknak és a regionális és helyi hatóságoknak erőfeszítéseket kell 
tenniük a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek iránti kereslet ösztönzését 
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szolgáló legjobb gyakorlatok beazonosítása és terjesztése érdekében, hogy a néhány európai 
országban ezek értékesítése terén tapasztalt egészséges növekedés minden tagállamban 
megismétlődjön.

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:

Módosítás 1

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) A gépjárművek hatékonyságának 
javítását szolgáló fejlett technológiák 
kifejlesztésének globális piaca növekvő 
piac. Az ilyen piacok további fejlesztése 
összhangban áll az Európa 2020 stratégia 
erőforrás-hatékony Európára irányuló 
kiemelt kezdeményezésével, amely a 
fenntartható növekedés elérése érdekében 
támogatja az erőforrás-hatékony, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gazdaságot. Annak érdekében, hogy ezen 
a területen további ösztönzést kapjon az 
innováció, e rendeletben meg kell 
határozni a 2025-re szóló hosszú távú 
célértéket.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai generációinak 
kutatási és fejlesztési költségei, valamint 

(3) Annak elismeréseképpen, hogy a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek korai generációinak 
kutatási és fejlesztési költségei, valamint 
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gyártási egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését.

gyártási egységköltségei igen magasak, a 
forgalomba hozatal kezdeti szakaszában –
ideiglenes hatállyal és korlátozott 
mértékben – célszerű felgyorsítani és 
elősegíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését. A Bizottságnak, a 
tagállamoknak és a regionális és helyi 
hatóságoknak erőfeszítéseket kell tenniük 
a rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járművek iránti kereslet 
ösztönzését szolgáló legjobb gyakorlatok 
beazonosítása és terjesztése érdekében, 
hogy a néhány európai országban ezek 
értékesítése terén tapasztalt egészséges 
növekedés minden tagállamban 
megismétlődjön.

Or. en

Módosítás 3

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 
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 a 2020 utáni 
új személygépkocsikra vonatkozó CO2-
kibocsátási célértékeket illetően, ideértve a 
2025-ös 70 g/km CO2-kibocsátási 
célértéket is..
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Or. en

Módosítás 4

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 
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.

(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 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás mérésére 
szolgáló uniós vizsgálati eljárás jelenlegi 
végrehajtásának eredményeképpen az 
utakon közlekedő járművek 
teljesítményéből adódó tényleges 
kibocsátási szinteknél alacsonyabb 
szinteket rögzítenek. Ezen eltérés 
orvoslása érdekében 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 rendeletben 
és annak végrehajtási intézkedéseiben 
említett mérési eljárásokat ezért sürgősen, 
legkésőbb 2014-re módosítani kell.
Jelenleg a vizsgálati eljárások 
felülvizsgálata is 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 



PE502.182v01-00 8/15 PA\923146HU.doc

HU

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.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A szén-dioxid-kibocsátásokat 
továbbra is a 715/2007/EK rendelettel és 
annak végrehajtó intézkedéseivel és az 
innovatív technológiákkal összhangban 
mérik, amíg helyükbe nem lép az ENSZ 
EGB könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó vizsgálati eljárásán alapuló 
új, megfelelőbb és reprezentatívabb 
eljárás. Ezért a 715/2007/EK rendeletben 
említett uniós mérési eljárásokat 2014-re 
módosítani kell, hogy a szén-dioxid-
kibocsátások tekintetében jobban 
tükrözzék a közúti gépjárművek tényleges 
teljesítményét.

Or. en

Módosítás 6

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 

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
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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 
rendeltetés kifejezésére. A majdani 
felülvizsgálat alkalmával azonban 
mérlegelni kell az alapterületnek a 
rendeltetést kifejező paraméterként való 
alkalmazására való átállással járó 
költségcsökkenést és előnyöket.

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 
rendeltetés kifejezésére. Ugyanakkor 
tekintettel az alapterületnek a rendeltetést 
kifejező paraméterként való alkalmazására 
való átállással járó költségcsökkenésre és 
előnyökre, a 2025-ös célérték 
vonatkozásában az alapterületet kell 
rendeltetést kifejező paraméterként 
alkalmazni, a gyártók számára pedig 
lehetővé kell tenni, hogy a 2015 és 2020 
közötti időszakban az alapterület 
alkalmazása mellett dönthessenek. 

Or. en

Módosítás 7

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) A 1. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„Ez a rendelet az új személygépkocsiknak 
a 715/2007/EK rendelettel és végrehajtási 
intézkedéseivel, valamint a 692/2008/EK 
rendelet XII. mellékletével összhangban 
mért átlagos CO2-kibocsátására 
alkalmazandó célértéket a 2025. évtől 
kezdve 70 g/km-ben határozza meg.”

Or. en

Indokolás

Amint azt a Parlament 2007. október 24-i állásfoglalása (2007/2119(INI)) megfogalmazza, a 
2025-re kitűzött 70 g/km-es érték biztosítaná, hogy folytatódjanak az alternatív energiával 
működő vonatok fejlesztésébe történő befektetések, és csúcstechnológiát alkalmazó további 
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munkahelyeket teremtene. 2030-ra 110 000 új munkahelyet hoznak létre a termelő és a K+F 
szektorban, különösen a vegyiparban és az elektronikai iparban tekintettel arra, hogy az 
üzemanyag-takarékosabb járművek gyártásának növelésére lesz szükség.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„ 5a. cikk „5a. cikk

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

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
járművekkel kapcsolatos rugalmas 
rendelkezés

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. Annak megállapítása érdekében, hogy 
valamely gyártó megfelel-e a 4. cikkben 
foglalt fajlagos kibocsátási célértékének, 
elismerve, hogy a rendkívül alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású járművek korai 
generációinak kutatási és fejlesztési 
költségei, valamint gyártási 
egységköltségei igen magasak, továbbá 
hogy fel kell gyorsítani és meg kell 
könnyíteni a szóban forgó járművek uniós 
piacra való bevezetését, 2020-tól 
kezdődően a fajlagos kibocsátási 
célértékek azon gyártó esetében, amely:

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.”

a) 1%-nál kevesebb 35 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású új 
személygépkocsit értékesít, 2 grammal
csökkennek,

b) 2%-nál kevesebb 35 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású új 
személygépkocsit értékesít, 1 grammal 
csökkennek,
c) 3%-nál több 35 g/km-nél alacsonyabb 
fajlagos CO2-kibocsátású 
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személygépkocsit értékesít, 1 grammal 
nőnek,
d) 4%-nál több 35 g/km-nél alacsonyabb 
fajlagos CO2-kibocsátású 
személygépkocsit értékesít, 2 grammal 
nőnek.
2. A tagállamok ...+-tól kezdődően minden 
év február 28-ig közzéteszik a 35 g/km-nél 
alacsonyabb fajlagos CO2-kibocsátású 
személygépkocsik egyes gyártókra eső 
számát az előző naptári év tekintetében.
3. A Bizottság ...+-tól kezdődően minden 
év február 28-ig az előző naptári évre 
vonatkozóan kiszámolja, hogy a rugalmas 
rendelkezés következtében elért előnyök és 
költségek mennyiben befolyásolják az 1. 
cikkben foglalt célértéket.”
____________________
+ HL: Kérjük, illesszék be e rendelet 
hatálybalépésének időpontját.

Or. en

Módosítás 9

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 rendelet a következő cikkel egészül 
ki:
„7a. cikk
Használatban lévő járművek 
megfelelősége
1. A használatban lévő járművek 
megfelelőségére vonatkozó, a 9. cikkben 
és a 692/2008/EK rendelet II. 
mellékletében foglalt rendelkezések a 
szükséges változtatásokkal alkalmazandók 
a személygépkocsik hasznos élettartama 
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alatt a szokásos használati körülmények 
között fennálló üzemanyag-fogyasztására 
és CO2-kibocsátására.
2. A használatban lévő járművek 
vizsgálatának eredményeit egy független 
és tanúsított szervezet által készített 
ellenőrzési jelentés kíséri, amely értékeli, 
hogy a használatban lévő járművek 
vizsgálata a szokásos használati 
körülmények és a garantált beállítások 
szempontjából reprezentatív volt-e.
3. A tagállamok a 2003/4/EK irányelvben 
foglaltakkal összhangban elektronikus 
formában közzéteszik a használatban lévő 
járművek vizsgálatának eredményeit és a 
kísérő ellenőrzési jelentést, és három 
hónapon belül továbbítják az említett 
eredményeket és az ellenőrző jelentést a 
Bizottságnak.
4. Amennyiben egy személygépkocsi CO2-
kibocsátásának a vizsgálat során mért 
értéke több mint 4%-kal túllépi a 8. cikk 
(2) bekezdése szerint bejelentett fajlagos 
CO2-kibocsátását, a Bizottság a 8. cikkben 
foglaltakkal összhangban újraszámolja az 
előző években a gyártóra eső átlagos 
fajlagos CO2-kibocsátást annak 
megállapítása érdekében, hogy megfelel-e 
a fajlagos kibocsátási célértéknek. Az 
újraszámítás alapján a fajlagos 
kibocsátási célérték bármilyen mértékű 
túllépéséért a 9 cikkben foglaltaknak 
megfelelően többletkibocsátási díjat kell 
fizetni.
5. A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a használatban lévő járművek 
vizsgálatának nemzeti hatóságok által 
jelentett eredményeiről, és évente 
közzétesz egy összefoglaló jelentést. A 
nyilvánosság elektronikus formában fér 
hozzá a központi nyilvántartáshoz és az 
összefoglaló jelentéshez. 

Or. en
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Módosítás 10

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.

törölve

Or. en

Módosítás 11

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 2020 utáni időszakra megállapítsa 
az új személygépkocsikra irányadó CO2-
kibocsátási célértékeket, többek között a 
2025-re vonatkozó 70 g/km-es CO2-
kibocsátási célértéket.

Or. en

Módosítás 12

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

ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,
a = 0,0333.

Az alábbi képletek egyikét kell 
alkalmazni:

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

ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,
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 60%-os 
meredeksége 

Or. en

Indokolás
Annak érdekében, hogy az átmeneti időszakban a gépjárműgyártók számára garantálni 
lehessen a biztonságot, és lehetővé lehessen tenni a jöbőbeni felülvizsgálatok esetében a teljes 
rugalmasságot, a 2020-as célérték tekintetében be kell vezetni az alapterületre épülő képletet, 
amelynek a tömegre épülő képlettel párhuzamosan alkalmazhatónak kell lennie. Ha a gyártók 
rugalmasan választhatnak a tömeg, illetve az alapterület szerinti célérték között, akkor 
átlagosan kevesebb költséggel teljesíthetik CO2-célértékeiket.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I 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 = 70 + a × (F –
F0),
ahol:
F = a jármű négyzetméterben (m²) 
megadott alapterülete
F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
a = a küszöbértékgörbe 60%-os 
meredeksége.” 

Or. en


