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RÖVID INDOKOLÁS

1. A rendelettervezet azon a feltételezésen alapul, hogy a könnyű haszongépjárművek 
üzemanyag-fogyasztásának mérséklése csökkenteni fogja a fuvarozás teljes szén-dioxid-
kibocsátásának szintjét, és ezáltal enyhíti az éghajlatváltozás hatásait;

2. A javaslat szén-dioxid-kibocsátási határértékeket állapít meg az új könnyű 
haszongépjárművekre az EU-ban. Azon gyártóknak és importőröknek, akik 
meghatározott időn belül nem teljesítik a követelményeket, bírságot kell majd fizetniük;

3. Az Európai Bizottság célja annak biztosítása, hogy a gyártók alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsátású új járműveket dobjanak piacra. A felhasználók ezáltal megújíthatják 
flottájukat és csökkenthetik részesedésüket a fuvarozás szén-dioxid-kibocsátásában;

4. Ugyanakkor kérdéses, hogy a javaslat révén elérhető-e ez a cél:
i) Az éghajlatváltozásként leírt folyamatok és az emberi tevékenységek (beleértve a 

fuvarozást is) közötti kapcsolat általánosan elfogadott, azonban még nem nyert 
végleges bizonyítást,

ii) A szén-dioxid-kibocsátás nagymértékben függ a jármű üzemanyag-
fogyasztásától, ezért nem csak a motor technológiájával, hanem más 
jellemzőkkel (abroncsok, az üzemanyag minősége) és a jármű használatának
körülményeivel (az infrastruktúra minősége, sebesség, forgalom, terhelés stb.) is 
összefügg,

iii) Nem feltétlenül érhető ezért el a kívánt eredmény egyedül a technológiára való 
összpontosítással, 

iv) A javaslat, mely a személygépjárművekről szóló rendelet alapján készült 
(443/2009/EK rendelet), nem veszi kellőképpen figyelembe a személyautók és a 
könnyű haszongépjárművek közötti alapvető különbségeket, és tulajdonképpen 
még nagyratörőbb: az időkorlát rövidebb, a bírságok pedig magasabbak 
(120 EUR a 95 EUR-hoz képest),

v) A javasolt intézkedések a kínálati oldalra összpontosítanak, azonban nem 
ösztönzik a jobb könnyű haszongépjárművek keresletét (ösztönzők az üzemben 
tartók/vásárlók számára) és nem veszik figyelembe az üzemanyag-fogyasztás 
más fontos aspektusait,

vi) A kilométerenkénti 175 (2016), illetve 135 (2020) gramm szén-dioxid-kibocsátás 
elérése az autóipar részéről jelentős beruházást igényel új technológiák 
kifejlesztésébe,

vii) E befektetések nem csak a járművek árára lesznek hatással (akár 10%-os 
árnövekedés), hanem csökkenti a fizetőképes keresletet is, elriasztva az üzemben 
tartókat a vásárlástól (ezáltal a magasabb üzemanyag-fogyasztású és szén-dioxid-
kibocsátású jelenlegi flottájukat kényszerülnek használni, egyes országokban 
pedig a használtautó-import növekedését is okozhatja),

viii) Az autóipar maga is gondokkal küzd, hiszen az új autók kereslete a gazdasági 
válság miatt visszaesett, az új technológiákba történő esetleges kötelező 
befektetések ezért nehezen valósulhatnak meg, és rontják az iparág 
nyereségességét (különösen ami a 2020-as kilométerenkénti 135 gramm szén-
dioxid-kibocsátási célkitűzést illeti),
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ix) Az autóipar továbbá már most is jelentős kutatás-fejlesztési kiadásokra 
kényszerül az Euro-5 és az Euro-6 célkitűzések teljesítése érdekében;

5. Komoly aggodalmak merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az intézkedések el fogják-e 
érni eredeti céljukat, az éghajlatváltozás megelőzését, és hogy a javasolt célkitűzések és 
határidők reálisak és megvalósíthatók-e;

6. Figyelembe véve: 

i) a 2007/46, 715/2007 és 443/2009 rendeletet;
ii) az ágazat viszonylag alacsony részesedését a teljes szén-dioxid-kibocsátásból;
iii) azt, hogy a levegő minőségének javítása érdekében a fuvarozási ágazatban 

javítani kell az üzemanyag-felhasználás hatékonyságát és a szén-dioxid-
kibocsátási teljesítményt;

iv) az iparág jelenlegi önkéntes kötelezettségvállalásait (pl. a Nemzetközi Közúti 
Fuvarozók Egyesületének határozata a szén-dioxid-kibocsátás 2030-ig történő 
30%-os csökkentésére vonatkozó önkéntes kötelezettségvállalásról);

v) az üzemanyag-felhasználás hatékonyságának általánosan javuló trendjét, amely 
ebben az erős versenynek kitett ágazatban az üzemeltetők részéről felmerülő 
igény eredménye;

vi) a könnyű haszongépjárművek üzemanyag-fogyasztásának jelenlegi 
optimalizálását, és a további javulás ebből következő korlátozott lehetőségét;

vii) a könnyű haszongépjárművek egyedi gyártásciklusát (kb. 10 év), amely 
hosszabb, mint a személyautók esetében;

viii) annak kockázatát, hogy a célkitűzéseket teljesíteni nem tudó könnyű 
haszongépjármű-osztályok eltűnnek, mivel a felhasználók inkább több alacsony 
kibocsátású járművet vásárolnak, mint egy nagyobb járműtípust, amelyet 
visszavonultatnak, mivel nem tudja teljesíteni a célkitűzéseket;

ix) azt, hogy egyes különleges, például a rendőrség és a mentőalakulatok által 
használt, vagy más speciális közérdekű cél ellátására hivatott könnyű 
haszongépjárművek esetleg nem tudják teljesíteni a célkitűzéseket;

x) a gazdasági lassulást és annak komoly hatását az autógyártókra és -használókra;
xi) azt, hogy az iparágat (a gyártókat) támogatni kell, nem pedig terhes 

intézkedésekkel (sőt bírságokkal) előnytelen helyzetbe hozni;
xii) azt, hogy a vállalkozásokat (felhasználókat) támogatni kell, nem pedig további 

költségeket okozni nekik megkérdőjelezhető politikai intézkedésekkel;
xiii) azt, hogy a hatékonyabb üzemanyag-felhasználású járművek keresletét további 

ösztönzőkkel kell élénkíteni;
xiv) annak veszélyét, hogy az iparágra és a kapcsolódó ágazatokra további terheket 

rónak innovatív, ám a valóságtól elrugaszkodott politikák révén; 
xv) a TRAN szerepét a mobilitás ösztönzésében az EU-n belül.

Az előadó javaslatának főbb elemei:

 a rendelet hatályba lépésének elhalasztása (3 évvel a kilométerenkénti 175 gramm 
szén-dioxid-kibocsátási célkitűzés vonatkozásában);

 a 2020-as kilométerenkénti 135 gramm szén-dioxid-kibocsátási célkitűzés enyhítése 
162 grammra;
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 a többletkibocsátási díjból származó bevételeket olyan projektek finanszírozására kell 
felhasználni, amelyek csökkentik a fuvarozás hatását a környezetre; 

 a többlet kreditpontokra vonatkozó intézkedések javítása, a könnyű 
haszongépjárművek és a személyautók bírságainak harmonizálása és más 
módosítások. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő javaslatokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(15) A személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
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 2022-re meg kell 
határozni a könnyű haszongépjárművek 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátására 
vonatkozó hosszú távú célértéket is. A 
135 g CO2/km átlagos kibocsátást 2022-re 
kell elérni. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés 
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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 
tekinteni.

(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 
bírságot kell fizetniük. A bírság összege 
annak arányában változik, hogy az adott 
gyártó milyen mértékben lépte túl a 
célértéket. Az összhang biztosítása 
érdekében a bírságot a 443/2009/EK 
rendeletben meghatározotthoz hasonló 
módszerrel kell megállapítani. A 
többletkibocsátási bírságból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.
(A módosítás célja a „díj” szó 
helyettesítése a „bírság” szóval. Ez az 
egész szövegben alkalmazandó.)

Indokolás

A módosítás célja a „díj” szó helyettesítése a „bírság” szóval. Ez az egész szövegben (a (23) 
és (26) preambulumbekezdésben, valamint a 6., 8., 10. és 12. cikkben) alkalmazandó.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
befejezett járművek szén-dioxid-
kibocsátási és üzemanyag-hatékonysági 
értéke reprezentatív legyen, a 
Bizottságnak adott esetben fontolóra kell 
vennie a típusjóváhagyásra vonatkozó 
jogszabályok felülvizsgálatát.
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Indokolás

A „többlépcsős előállítású járművek” – amelyeket először félkész állapotban állítanak elő, 
majd legalább még egy lépcsőben egy másik gyártó fejezi be azokat – jellemzőinek figyelembe 
vétele érdekében az Európai Bizottság módosításokat ajánlott az eredeti javaslathoz. Ez a 
módosítás ezeket az ajánlásokat tükrözi.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) A sebességkorlátozó készülékeknek 
a környezetvédelem, az energiafogyasztás, 
a motor és a gumiabroncsok 
elhasználódása és a közúti 
közlekedésbiztonság tekintetében 
megmutatkozó kedvező hatásai hozzá 
fognak járulni e rendelet céljainak 
eléréséhez.

Módosítás 5

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 
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 

(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 egyes közösségi 
gépjármű kategóriák esetében a 92/6/EGK 
tanácsi irányelv hatályát kiterjeszteni a 
sebességkorlátozó készülékek 
felszerelésére és használatára azzal a céllal, 
hogy az e rendelet hatálya alá tartozó 
könnyű haszongépjárművek is 
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könnyű haszongépjárművek is 
szerepeljenek köztük.

szerepeljenek köztük.

Indokolás

A nehéz tehergépjárművekkel ellentétben a könnyű haszongépjárműveket jelenleg nem 
szerelik fel sebességkorlátozó készülékkel. A sebességkorlátozó eszközök alkalmazása az 
üzemanyag-felhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének igen takarékos módja, 
amely a közlekedésbiztonság javításához is hozzájárul. A 2002/85/EK irányelvvel módosított 
92/6/EGK irányelv hatályát – az ezen irányelvben meghatározott rendelkezések keretén belül 
– ki kell terjeszteni a könnyű haszongépjárművekre is.

Módosítás 6

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 2022-től az átlagos 
CO2-kibocsátás célértékét 135 g CO2/km-
ben állapítja meg. 

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) „átlagos fajlagos CO2-kibocsátás”: egy 
gyártó vonatkozásában az általa gyártott 
összes könnyű haszongépjármű fajlagos 
CO2-kibocsátásának átlaga;

a) „átlagos fajlagos CO2-kibocsátás”: egy 
gyártó vonatkozásában az általa gyártott 
összes, a 2. cikk szerinti könnyű 
haszongépjármű fajlagos CO2-
kibocsátásának átlaga;
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Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „fajlagos szén-dioxid-kibocsátás”: a 
könnyű haszongépjárműnek a 
715/2007/EK rendelettel összhangban mért 
és a megfelelőségi nyilatkozatban „szén-
dioxid-kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel 
feltüntetett kibocsátása;

f) „fajlagos szén-dioxid-kibocsátás”: a 
könnyű haszongépjárműnek a 
715/2007/EK rendelettel összhangban mért 
és a teljes vagy befejezett jármű 
megfelelőségi nyilatkozatában „szén-
dioxid-kibocsátás (vegyes)” megjelöléssel 
feltüntetett kibocsátása;

Indokolás

A „többlépcsős előállítású járművek” jellemzőinek figyelembe vétele érdekében az Európai 
Bizottság módosításokat ajánlott az eredeti javaslathoz. Ez a módosítás ezeket az ajánlásokat 
tükrözi.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „teljes jármű”: olyan jármű, amelyet 
nem szükséges befejezni ahhoz, hogy 
megfeleljen a 2007/46/EK irányelv 
műszaki követelményeinek.

Indokolás

A jogalkotási javaslat hatálya kiterjed a befejezett járművekre.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – g b pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

gb) „alapterület”: a nyomtáv és a 
tengelytáv szorzata a megfelelőségi 
nyilatkozatban foglaltak és a 2007/46/EK 
irányelv I. mellékletének 2.1. és 2.3. 
pontjában meghatározottak szerint.

Indokolás

A módosítást a II. melléklet B. részének 5. bekezdésével való összhang megteremtése 
indokolja.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a befejezett jármű fajlagos 
kibocsátási értéke nem áll rendelkezésre, 
az alapjármű gyártójának az alapjármű 
fajlagos kibocsátását kell használnia az 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
meghatározásához.

Indokolás

A „többlépcsős előállítású járművek” jellemzőinek figyelembe vétele érdekében az Európai 
Bizottság módosításokat ajánlott az eredeti javaslathoz. Ez a módosítás ezeket az ajánlásokat 
tükrözi.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – 1, 2 és 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

– 2014-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 50%-a,

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

– 2015-ben az új könnyű 
haszongépjárművek 75%-a,
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– 2016-tól kezdve az új könnyű 
haszongépjárművek -100%-a.

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

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Extra kibocsátási egységek Extra kibocsátási egységek és pénzügyi 
ösztönzők

Indokolás

A könnyű haszongépjármű-flotta megújításának ösztönzése érdekében a rendelet alkalmazási 
körét ki kell terjeszteni.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A tagállamok rendelkezhetnek 
pénzügyi ösztönzők alkalmazásáról az e 
rendeletnek és végrehajtási 
intézkedéseinek megfelelő, sorozatban 
gyártott járművek tekintetében.
Ezeknek az ösztönzőknek minden olyan, a 
tagállam piacán értékesítésre kínált új 
járműre érvényesnek kell lenniük, amely 
az I. mellékletben meghatározott 
időpontokat megelőzően eleget tesz 
legalább az I. mellékletben foglalt fajlagos 
kibocsátási céloknak, és ezek az ösztönzők 
az ott meghatározott időpontokban 
megszűnnek.

Indokolás

A célok elérése érdekében ösztönözni kell a flotta megújítását.
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Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – -1 b bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A tagállamok pénzügyi ösztönzőket 
nyújthatnak a használatban lévő 
járművek átalakításához és a jelen 
rendeletnek nem megfelelő járművek 
leselejtezéséhez.

Indokolás
A célok elérése érdekében ösztönözni kell a flotta megújítását.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – -1 c bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A (-1a) és (-1b) bekezdésben említett 
pénzügyi ösztönzők összege egyik 
járműtípus esetében sem lépheti túl az I. 
mellékletben meghatározott fajlagos 
kibocsátási célok teljesítésének 
biztosítására bevezetett műszaki 
berendezések többletköltségét, a járműbe 
való beszerelés költségét is beleértve.

Indokolás

A pénzügyi ösztönzőket a kibocsátási küszöbértékek betartásának biztosítása céljából 
bevezetett műszaki eszközök többletköltségével kell összekapcsolni. 

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – -1 d bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1d) A Bizottságot kellő időben 
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tájékoztatni kell az (-1a) és (-1b) 
bekezdésben említett pénzügyi ösztönzők 
bevezetésére vagy megváltoztatására 
vonatkozó tervekről.

Indokolás

A Bizottságnak koordinációs szerepet kell játszania.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – bevezető rész – 1, 2 és 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

- 2014-ben 2,5 könnyű 
haszongépjárműnek,

- 2015-ben 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek, 

- 2016-ban 1,5 könnyű 
haszongépjárműnek, 

- 2016-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak.

- 2018-tól kezdve 1 könnyű 
haszongépjárműnek számítanak. 

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
5 a cikk (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a cikk
Sebességkorlátozás

2018-tól kezdve a könnyű 
haszongépjárművek gyártói biztosítják az 
e rendelet hatálya alá tartozó, a 2. cikkben 
foglalt valamennyi új könnyű 
haszongépjármű felszerelését olyan 
sebességkorlátozó eszközzel, amely 
120 km/h legnagyobb sebességre van 
beállítva.



PE439.089v02-00 14/21 AD\818160HU.doc

HU

Indokolás

A nehéz tehergépjárművekkel ellentétben a könnyű haszongépjárműveket jelenleg nem 
szerelik fel sebességkorlátozó készülékkel. A sebességkorlátozó eszközök alkalmazása az 
üzemanyag-felhasználás és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének igen takarékos módja, 
amely a közlekedésbiztonság javításához is hozzájárul.

Módosítás 20

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

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 2014-től 2018-ig a) 2014-től 2018-ig

 i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

 i. 3 g CO2/km feletti többletkibocsátás 
esetén:

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

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

Indokolás

A többletkibocsátási díjnak összhangban kell lennie a gépkocsik szén-dioxid-kibocsátásáról 
szóló 443/2009/EK rendelet szerinti összeggel.
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Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2019-től kezdve: b) 2019-től kezdve:

(Többletkibocsátás × 120 €) × új könnyű 
haszongépjármű darabszám.

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

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – első pont  

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„többletkibocsátás”: a gyártó átlagos 
fajlagos kibocsátástöbblete a fajlagos 
kibocsátási célértékéhez képest –
figyelembe véve a 11. cikk szerint 
jóváhagyott innovatív technológiáknak 
köszönhető CO2-kibocsátás csökkenését –
abban a naptári évben vagy tört naptári 
évben, amelyre a 4. cikk szerinti 
kötelezettség alkalmazandó, g/km-ben 
kifejezve, a harmadik tizedesjegyre 
kerekített pozitív számként megadva; és

„többletkibocsátás”: a gyártó átlagos 
fajlagos kibocsátástöbblete a fajlagos 
kibocsátási célértékéhez képest –
figyelembe véve a 11. cikk szerint 
jóváhagyott innovatív technológiáknak és 
az 5a. cikk szerinti sebességkorlátozó 
eszközök használatának köszönhető CO2-
kibocsátás csökkenését – abban a naptári 
évben vagy tört naptári évben, amelyre a 
4. cikk szerinti kötelezettség alkalmazandó, 
g/km-ben kifejezve, a harmadik 
tizedesjegyre kerekített pozitív számként 
megadva; és

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni.

4. A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az Európai Unió általános 
költségvetési bevételének kell tekinteni, és 
kizárólag olyan, innovatív technológiákra 
irányuló projektek finanszírozására lehet 
felhasználni, melyek célja a fuvarozás 
környezetre gyakorolt káros hatásainak 



PE439.089v02-00 16/21 AD\818160HU.doc

HU

mérséklése.

Indokolás

A többletkibocsátási díjból befolyó összegeket az ágazat környezeti teljesítményének további 
javítása érdekében folytatott kutatásokra kell elkülöníteni.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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:

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:

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a kisebb gyártók teljes részesedése a könnyű haszongépjárművek 
piacán csak 5%-os, az előadó javasolja, hogy a nyilvántartásba vett gépjárművek 22 000-es 
határát (a könnyű haszongépjárművek uniós értékesítésének 1%-a) emeljék 25 000-re (kb. 
1,4%). Ez még ugyan mindig alacsonyabb az új személygépkocsikra vonatkozó szén-dioxid-
kibocsátási követelményekről szóló 443/2009/EK rendeletben elfogadott (az összes értékesítés 
2%-ának megfelelő) értéknél, ám nagyobb rugalmasságot biztosítana a kisebb gyártók 
számára a gazdasági válságból való kilábalás idején.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész – 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; or

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

Figyelembe véve, hogy a kisebb gyártók teljes részesedése a könnyű haszongépjárművek 
piacán csak 5%-os, az előadó javasolja, hogy a nyilvántartásba vett gépjárművek 22 000-es 
határát (a könnyű haszongépjárművek uniós értékesítésének 1%-a) emeljék 25 000-re (kb. 
1,4%). Ez még ugyan mindig alacsonyabb az új személygépkocsikra vonatkozó szén-dioxid-
kibocsátási követelményekről szóló 443/2009/EK rendeletben elfogadott (az összes értékesítés 
2%-ának megfelelő) értéknél, ám nagyobb rugalmasságot biztosítana a kisebb gyártók 
számára a gazdasági válságból való kilábalás idején.

Módosítás 27

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 –
és az iparági átlaggal arányos fajlagos 
kibocsátási célérték, figyelembe véve a 
gyártott könnyű haszongépjármű típus 
piaci jellegzetességeit.

Indokolás

Míg az iparág átlagos szén-dioxid-kibocsátásának lecsökkentése a 175 g CO2/km célértékre 
14%-os csökkenést jelent, egyes kisebb gyártóknak ennél több mint kétszer akkora csökkenést 
kell elérnie. Annak érdekében, hogy ne gyakoroljunk megkülönbözetést velük szemben, az 
iparági átlagot is figyelembe kell venni a derogáció megadása során.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok az alábbi innovatív 
technológiákra vonatkozó kritériumokon 

(2) A Bizottság az ilyen innovatív 
technológiák jóváhagyási eljárására 
vonatkozóan 2012. december 31-ig 
részletes szabályokat fogad el a 13. cikk 
(2) bekezdésében említett szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban. E 
részletes szabályok megfelelnek a 
443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 



PE439.089v02-00 18/21 AD\818160HU.doc

HU

alapulnak: bekezdésében megállapított 
rendelkezéseknek, és az alábbi innovatív 
technológiákra vonatkozó kritériumokon 
alapulnak:

Indokolás

A személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásáról szóló 443/2009/EK rendelet 12. cikkének (2) 
bekezdése megállapítja, hogy a Bizottság az ilyen innovatív technológiák jóváhagyási 
eljárására vonatkozóan 2010-ig részletes szabályokat fogad el.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2016. október 31-ig, majd azt követően 
háromévente az I. mellékletet módosító 
intézkedéseket kell elfogadni annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett M0 
értéket az előző három naptári évben 
készült új könnyű haszongépjárművek 
átlagos tömegéhez igazítsák.

2016. október 31-ig, majd azt követően 
háromévente az I. mellékletet módosító 
intézkedéseket kell elfogadni annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett M0 
értéket az előző három naptári évben 
nyilvántartásba vett új könnyű 
haszongépjárművek átlagos tömegéhez 
igazítsák.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 135 g 
CO2/km-es célérték 2022-ig takarékosan 
történő elérésére vonatkozó szabályokat, és
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Módosítás 31

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-
kibocsátásának meghatározására 
vonatkozó módszert, és szükség szerint 
javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz a II. 
melléklet módosítása céljából.

(7) A Bizottság adott esetben 2014-ig 
kialakítja a befejezett járművek szén-
dioxid-kibocsátása és üzemanyag-
hatékonysága reprezentatív értékeinek 
meghatározására szolgáló eljárást.

Indokolás

A „többlépcsős előállítású járművek” jellemzőinek figyelembe vétele érdekében az Európai 
Bizottság módosításokat ajánlott az eredeti javaslathoz. Ez a módosítás ezeket az ajánlásokat 
tükrözi.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 3 pont – d pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás; ii. fajlagos szén-dioxid-kibocsátás, 
valamint a 11. cikknek megfelelően az 
innovatív technológiák révén elért 
kibocsátáscsökkentések részaránya;

Indokolás

A szöveg összhangjának megteremtése céljából.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Befejezett járművek fajlagos 
kibocsátása A befejezett járművek fajlagos 

törölve
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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.

Indokolás

A „többlépcsős előállítású járművek” jellemzőinek figyelembe vétele érdekében az Európai 
Bizottság módosításokat ajánlott az eredeti javaslathoz. Ez a módosítás ezeket az ajánlásokat 
tükrözi.



AD\818160HU.doc 21/21 PE439.089v02-00

HU

ELJÁRÁS

Cím Az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 
követelmények

Hivatkozások COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD)

Illetékes bizottság ENVI

Véleményt nyilvánított
       A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

TRAN
24.11.2009

A vélemény előadója
       A kijelölés dátuma

Oldřich Vlasák
9.11.2009

Vizsgálat a bizottságban 27.4.2010 21.6.2010

Az elfogadás dátuma 22.6.2010

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

32
4
2

A zárószavazáson jelen lévő tagok Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio 
Cancian, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El 
Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu 
Grosch, Jim Higgins, Ville Itälä, Georgios Koumoutsakos, Werner 
Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hella 
Ranner, Vilja Savisaar, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith 
Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur 
Zasada

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Frieda Brepoels, Spyros 
Danellis, Tanja Fajon, Jelko Kacin, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, 
Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Morten Løkkegaard, Traian Ungureanu


