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RÖVID INDOKOLÁS

A személygépkocsikra vonatkozó 2020. évi 95 g/km CO2-kibocsátást előíró célérték a 2015. 
évi 130 g-os célértékhez képest az éves üzemanyag-fogyasztás tekintetében 27%-os 
csökkenést eredményezne. Ez várhatóan serkenteni fogja a gépjárműágazatban folyó kutatást 
és innovációt, ezáltal elősegíti a környezetbarát növekedést és munkahelyteremtést, illetve 
javítja az EU iparának nemzetközi versenyképességét, miközben csökkenti az olajbehozataltól 
való függőségét. 

Tekintettel e jogalkotási javaslat célkitűzéseinek széleskörű támogatottságára, az előadó 
néhány módosítást javasol, amelyek általános célja, hogy erősítsék ezeket a célkitűzéseket.  

i. A 2020 utáni célértékek

A bizottsági javaslat gyenge pontja a 2020 utánra vonatkozó koncepció hiánya. Miközben 
nem lehet megjósolni a 2025-ig bekövetkező technológiai fejlődés pontos alakulását, a 2025-
ig teljesítendő cél meghatározása a) a gépjárműipar számára tervezési és beruházási 
biztonságot nyújtana; (b) serkentené a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
gépjárművek piacát; (c) megőrizné az EU globális vezető szerepét a tisztább, üzemanyag-
takarékos autók gyártása terén; valamint d) egyértelmű politikai üzenetet küldene a kibocsátás 
folyamatos csökkentésének szükségességéről. Az Európai Parlamentnek lehetősége nyílik a 
2020 utáni időszakra vonatkozó vita irányítására.

Az előadó 65 és 75 g/km közötti – 2025-ig teljesítendő – szén-dioxid-kibocsátási célértéket 
javasol. A pontos értéket a Bizottságnak kell meghatároznia a 2014 végéig benyújtandó 
jogalkotási javaslatban az alacsony kibocsátású technológiák várható piaci elterjedésének 
fényében. Itt érdemes megjegyezni, hogy az USA-ban már meghatározták a 2025.évi 
célkitűzést.

ii. Az extra kibocsátás rendszerét helyettesítő alternatív rendszer 

A bizottsági javaslat értelmében olyan rendszert vezetnek be, amely 2020 és 2023 között 1,3-
as szorzót alkalmaz az extra kibocsátási egységekre a 35 g/km-nél alacsonyabb kibocsátású 
gépkocsik tekintetében; az érintett időszak során gyártónként összesen legfeljebb 20 000 
jármű számára osztható ki ilyen extra kibocsátási egység. Az extra kibocsátási egységek 
gyenge pontja az, hogy miközben a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járművek 
gyártásának növelésére sarkallhatják a gépjárműgyártókat, azt is lehetővé teszik számukra, 
hogy több, fokozottan szennyező járművet értékesítsenek, így gyengítve a szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó célt.

Az előadó az extra kibocsátási egységek helyett alternatív rendszert javasol, amelynek célja, 
hogy elősegítse és felgyorsítsa a rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású gépjárművek 
uniós piacra kerülését azáltal, hogy ösztönzi és megjutalmazza azokat a gyártókat, akik 
alacsony kibocsátású technológiákba ruháznak be. Azon gyártókat, akiknél a gépjármű-
értékesítés több mint 5%-át 50 g/km alatti szén-dioxid-kibocsátású gépjárművek teszik ki, a 
célérték 2 g-os növelésével kell jutalmazni (pl. 95 g/km helyett 97 g/km szén-dioxid-
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kibocsátás), míg az értékesítés 4%-nál kisebb arányt elérők esetében 1 g-mal csökkenteni kell 
a célértéket. 

iii. A rendeltetést kifejező paraméter – tömeg vagy alapterület

Habár a jármű tömege jelentősen befolyásolja az üzemanyag-fogyasztást és a szén-dioxid-
kibocsátást, a tömegalapú rendeltetést kifejező paramétert megtartották a bizottsági 
javaslatban. A hatásvizsgálat elemzése rávilágít arra, hogy a tömegről az alapterületre való 
áttérés költséghaszonnal jár, mivel a tömegalapú paraméter kevéssé ösztönzi a tömeg 
csökkentését. Ha az alapterületet használjuk, akkor csak korlátozottan van lehetőség a 
gépjármű kialakításának módosítására irányuló visszás ösztönzők alkalmazására. Az 
alapterület alapú megközelítés nagyobb teret biztosítana arra, hogy a tömeg csökkentését 
megfelelőségi opcióként alkalmazzák.

Az alapterület előnyei ellenére a rendeltetési paraméter módosítása nem felelne meg a 
tervezési biztonság célkitűzésének, mivel igen valószínű, hogy a gépjárműgyártók a 
megfelelőség teljesítésének 2020-ig tartó menetrendjét a jelenlegi paraméter további 
alkalmazására alapozták. Az előadó ezért kettős rendszert javasol, amelyben 2016-tól 
kezdődően a tömeg helyett az alapterület is használható rendeltetési paraméterként. Azáltal, 
hogy a gyártók rugalmasan választhatnak a tömeg, illetve az alapterület szerinti célérték 
között, átlagosan kevesebb költséggel teljesíthetik 2020-as célkitűzéseiket. 

iv. A típusjóváhagyás szerinti és a tényleges szén-dioxid-kibocsátás közötti eltérés 
(vizsgálati ciklus)

Az egyik aggodalomra okot adó fontos probléma a típusjóváhagyás és az új 
személygépkocsik tényleges kibocsátása közötti egyre növekvő eltérés. A szakirodalom 
áttekintése, illetve a típus-jóváhagyási hatóságok és vizsgálati laboratóriumok információi 
alapján egyértelműen megállapítható, hogy a rugalmassági intézkedéseket egyre 
elterjedtebben használják az új gépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére.
Személygépjárművek esetében a becslések szerint a rugalmassági intézkedések a legutóbbi 
évtizedben a nyilvántartott típus-jóváhagyási szén-dioxid-kibocsátás 11% körüli (6–16% 
közötti) csökkenéséhez vezettek, ami a 2002–2010 közötti időszak során elért csökkenés 
egyharmadát teszi ki (9,3 g/km a 26,8 g/km csökkenésből)1.  

A rugalmassági intézkedések fokozott alkalmazásának lehetséges hatása nemcsak szabályozói 
szemszögből érdekes. A típus-jóváhagyási vizsgálat során elért kibocsátáscsökkenés –
amennyiben nem a gépjárművön végrehajtott technológiai fejlesztés eredménye – nem fog 
együtt járni a tényleges vezetés során fellépő üzemanyag-fogyasztás csökkenésével. Ez azt 
jelenti, hogy a gépjárművek nem teljesítik a végfelhasználóknak az üzemanyag-költség 
csökkenésével kapcsolatos elvárásait, ami a fogyasztók félrevezető tájékoztatását 
eredményezi. A fogyasztóknak a tényleges üzemanyag-fogyasztási értékekkel való 
elégedetlensége végső soron az EU szén-dioxid-kibocsátási politikája támogatottságának 
csökkenését vonhatja magával. Ugyanakkor tisztességtelen versenyfeltételek kialakulásához 

                                               
1 Lásd a Bizottság által elvégzett vizsgálatokat: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/report_2012_en.pdf
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vezethet, ha a különféle gépjárműgyártók eltérő szinten alkalmazzák a rugalmassági 
intézkedések adta lehetőségeket.  

Az előadó hangsúlyozza a 715/2007/EK rendelet1 módosításának szükségességét annak 
biztosítása érdekében, hogy a vizsgálati eljárások jobban tükrözzék a tényleges közúti vezetés 
során fellépő kibocsátásokat. A kérdés megoldására számos módosítási javaslatot tesz.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Egyértelművé kell tenni, hogy a 95 
g/km-es szén-dioxid-kibocsátási 
célértéknek való megfelelés ellenőrzése 
céljából a személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátását továbbra is a könnyű 
személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -
karbantartási információk elérhetőségéről 
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelettel és 
annak végrehajtási intézkedéseivel 
összhangban, innovatív technológiák 
segítségével kell mérni. Mindazonáltal a 
Bizottság által elvégzett vizsgálatok azt 
mutatják, hogy a szóban forgó rendelet 
értelmében a szén-dioxid-kibocsátás 
mérésére használt vizsgálati eljárások a 
gépjárműgyártók számára nem szabnak 
gátat a rugalmassági lehetőségek fokozott 
igénybevétele előtt, miáltal olyan 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és 
haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és 
-karbantartási információk elérhetőségéről
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állítólagos szén-dioxid-kibocsátási értékek 
születnek, amelyek nem a technológiai 
újítások eredményei, és tényleges közúti 
vezetés során nem megvalósíthatóak. A 
715/2007/EK rendeletet ezért 
haladéktalanul, legkésőbb 2014 végéig 
felül kell vizsgálni annak biztosítása 
érdekében, hogy a vizsgálati eljárások 
megfelelően tükrözzék a tényleges közúti 
vezetés során fellépő szén-dioxid-
kibocsátásokat. 

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gépjárművek és/vagy 
elektromos gépkocsik piaci elterjedésének 
felgyorsítása érdekében az egész Unióra 
kiterjedő, a gépjárművek alternatív 
üzemanyaggal és elektromos energiával 
való ellátását biztosító, megfelelő 
infrastruktúrát, ezen belül a megfelelő 
helyeken (ahol sok elektromos gépkocsi 
több órán keresztül parkol, például P+R 
parkolók közelében) elhelyezett 
töltőállomások sűrű hálózatát kell 
kiépíteni. A járműveknek elsődlegesen a 
szél-és/vagy napenergia-többletből 
származó elektromos áramot kellene 
tárolniuk. Ezenkívül helyénvaló lenne a 
cserélhető rendszámtáblák rendszerének 
Európa-szerte történő bevezetése a rövid 
távú ingázásra használt elektromos 
gépkocsik jobb kihasználása érdekében. 

Indokolás

Az elektromos gépkocsiknak különösen abban az esetben van értelme, ha a szél- és/vagy 
napenergia-többlet tárolására használják őket. Az ehhez szükséges infrastruktúra azonban 
még hiányzik. Ezenkívül, a német és az osztrák példához hasonlóan a cserélhető 
rendszámtáblák bevezetésével arra lehetne ösztönözni az embereket, hogy a (napi) ingázáshoz 
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egy kisméretű elektromos gépkocsit szerezzenek be, míg a családi utazásokhoz továbbra is 
nagyobb autót használjanak.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Annak elismeréseképpen, hogy a 
járművek rendeltetése alapján 
meghatározott fajlagos kibocsátási 
célértékek teljesítése aránytalan mértékben 
érinti a legkisebb gyártókat, hogy a 
mentesítési eljárás nagy adminisztratív 
terhet jelent, és hogy elhanyagolható az e 
gyártók járműeladásai kapcsán elért szén-
dioxid-kibocsátás-csökkenésben mérhető 
haszon, a fajlagos kibocsátási célértékek és 
az extra kibocsátási értékek hatálya nem 
terjed ki az évente kevesebb mint 1000 új 
személygépkocsi gyártásáért felelős 
gyártókra.

Indokolás

Given the high administrative burden involved, the derogation should apply to very small 
manufacturers which are responsible for fewer than 1000 new passenger cars each year.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
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 

(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 az ENSZ Európai 
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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.

Gazdasági Bizottsága keretében fejlesztés 
alatt álló, a könnyű gépjárművekre 
világszerte alkalmazandó vizsgálati eljárás 
(World Light Duty Test procedure –
WLTP) révén, amelyet véglegesítését 
követően mihamarabb be kell építeni az 
uniós jogszabályokba. A Bizottságnak 
mérlegelnie kell, hogy az uniós 
jogszabályokba való beillesztés során 
szükséges-e a WLTP-t kiegészítő 
rendelkezésekkel bővíteni annak 
biztosítása érdekében, hogy a vizsgálati 
eljárások pontosan tükrözzék a tényleges 
közúti vezetés során fellépő szén-dioxid-
kibocsátásokat. 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.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(14) A Bizottság értékelte az alapterület 
adatként való rendelkezésre állását és az I. 
melléklet képleteiben a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
felhasználhatóságát. Az adat rendelkezésre 
áll, és esetleges használata a hatásvizsgálat 
keretében értékelés tárgya volt. A
hatásvizsgálat alapján levont következtetés 
szerint a 2020-ra vonatkozó képletben a 
tömeget kell paraméterként használni a 
rendeltetés kifejezésére, mivel a 
gépjárműgyártók a megfelelőség 
teljesítésének 2020-ig tartó menetrendjét a 
jelenlegi paraméter további alkalmazására 
alapozták. Az alapterületnek a rendeltetést 
kifejező paraméterként való 
alkalmazásával járó költségcsökkenés és 
előnyök indokolják annak 2025-től 
kezdődő alkalmazását. Ezért a tömeg 
alapúról az alapterület alapú 
megközelítésre való jövőbeli áttérés 
zökkenőmentességének biztosítása 
érdekében helyénvaló bevezetni egy 
alapterületre épülő képletet, amelyet 2016-
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tól kezdődően a gyártók a tömegre épülő 
képlet alternatívájaként használhatnak.

Indokolás

Az alapterületnek a tömeggel szembeni legnagyobb előnye, hogy nem különbözteti meg 
hátrányosan a szén-dioxid-kibocsátási stratégia részeként megvalósított tömegcsökkentést. A 
tömegcsökkentést a jelenlegi tömegalapú rendszer bünteti. Ha egy gépjárműgyártó csökkenti 
flottájának átlagtömegét, akkor a kibocsátásai csökkennek, viszont szigorúbb célértékeket kell 
teljesítenie. Ezáltal a jelenlegi szabályozási keretben a tömegcsökkentés nemkívánatos szén-
dioxid-kibocsátás-csökkentési stratégiává válik, ami nagyobb üzemanyag-fogyasztást és szén-
dioxid-kibocsátást eredményez.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Az üvegházhatást okozó gázoknak 
az energiaellátáshoz, a 
gépjárműgyártáshoz és -
ártalmatlanításhoz kapcsolódó 
kibocsátása a jelenlegi átfogó közúti 
közlekedési szénlábnyom jelentős részét 
teszi ki, ami a jövőben vélhetőleg fokozott 
jelentőséget kap. Ezért politikai fellépésre 
van szükség ahhoz, hogy a 
gépjárműgyártókat az optimális 
megoldások – többek között az elektromos 
energia vagy az alternatív üzemanyagok –
alkalmazása felé irányítsák, amelyek 
különösen figyelembe veszik az 
üvegházhatást okozó gázoknak a 
gépjárművek számára biztosított energia 
előállításához kapcsolódó kibocsátását, és 
biztosítják, hogy ezek az upstream 
kibocsátások ne emésszék fel a 
gépjárművek javított üzemeltetési 
energiafogyasztásából eredő, ezen 
rendelet által célul kitűzött előnyöket. 
Ezért helyénvaló, hogy a rendelet 2020 
utáni időszakra vonatkozó jövőbeli 
felülvizsgálata során a Bizottság olyan 
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szabályozói megközelítést vegyen 
fontolóra, amely figyelembe veszi az 
üvegházhatást okozó gázoknak a 
gépjárművek energiaellátásához és 
életciklusához kapcsolódó kibocsátását.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 4. cikk, a 8. cikk (4) bekezdésének b) és 
c) pontja, a 9. cikk, valamint a 10. cikk (1) 
bekezdésének a) és c) pontja nem 
alkalmazandó az olyan gyártóra, amely 
minden kapcsolt vállalkozásával együtt az 
előző naptári évben kevesebb mint 1000 új 
személygépkocsi nyilvántartásba vételét 
eredményezte az EU-ban.”
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Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(1) Az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
kiszámításakor minden egyes, 50 g/km-nél 
alacsonyabb kibocsátású új 
személygépkocsi a 2020 és 2023 közötti 
időszak során 1,5 személygépkocsinak, 
2024-től kezdve pedig 1 
személygépkocsinak számít.

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

(2) Az (1) bekezdésben megállapított, a 
2020 és 2023 közötti időszakra vonatkozó 
szorzó alkalmazásából származtatott 
átlagos fajlagos kibocsátási célérték 
növekedését gyártónként évi 2,5 g CO2/km 
értékben kell maximalizálni.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 4 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Amennyiben a gyártásmegfelelőség 
ellenőrzésének eredményeként valamely 
tagállam a 2007/46/EK irányelv 12. 
cikkének (3) bekezdésével összhangban 
megállapítja, hogy valamely 
sorozatgyártású gépjármű szén-dioxid-
kibocsátása jelentősen eltér a jóváhagyott 
típustól, az eltérést az e rendelet II. 
mellékletében meghatározott részletes 
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adatokkal együtt jelenteni kell a 
Bizottságnak. 
Azon gépjárműtípus – amely esetében az 
eltérést megállapították – fajlagos szén-
dioxid-kibocsátási értékét ennek 
megfelelően ki kell igazítani a következő 
naptári év átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási számításaiban.”

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 8. cikk a következő (4b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4b) A Bizottság a legjobb rendelkezésre 
álló információforrások alapján ellenőrzi 
a gépjárműtípus és gyártó szerinti 
tényleges bejelentett szén-dioxid-
kibocsátási értékeket, és éves ellenőrzési 
jelentésében közzéteszi, hogy azok milyen 
viszonyban állnak a típusjóváhagyási 
értékekkel. 

Indokolás

Számos forrásból juthatunk tényleges üzemanyagfogyasztási adatokhoz. Ilyen az egyes 
emberek által saját üzemanyagfogyasztásukról gyűjtött és közzétet adatok; a lízingelt 
gépjárművek üzemanyagfogyasztásának figyelemmel kísérése; a fogyasztóvédelmi vagy 
ellenőrző szervezetek által végrehajtott vizsgálatok. Ezen és egyéb források adatait 
összevonva képet kaphatunk arról, hogy hogyan változik a tényleges és a típusjóváhagyási 
üzemanyagfogyasztás közötti eltérés és összehasonlíthatjuk a különféle gyártók 
gépjárműveinek teljesítményét.
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Módosítás 13

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2014. október 31-ig, majd azt követően 
háromévente az I. mellékletet módosító 
intézkedéseket kell elfogadni annak 
biztosítására, hogy az említett M0 értéket 
az előző három naptári évben készült új 
személygépkocsik átlagos tömegéhez
igazítsa.

2014. október 31-ig, majd azt követően 
háromévente az I. mellékletet módosító 
intézkedéseket kell elfogadni annak 
biztosítására, hogy az említett M0 és F0
értéket az előző három naptári évben 
készült új személygépkocsik átlagos 
tömegéhez, illetve alapterületéhez igazítsa.

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (3) bekezdése a következő 1a. 
albekezdéssel egészül ki:
„Annak biztosítása céljából, hogy a 
tényleges kibocsátási értékek megfelelően 
tükröződjenek, és a mért szén-dioxid-
kibocsátási értékek egyértelműen 
összehasonlíthatóak legyenek, a Bizottság 
a 715/2007/EK rendelet 14. cikkének (3) 
bekezdésével összhangban gondoskodik 
arról, hogy a vizsgálati eljárásnak a szén-
dioxid-kibocsátás mért értékeire jelentős 
hatást kifejtő elemeit pontosan 
meghatározzák annak megelőzése 
érdekében, hogy a gyártók 
kihasználhassák a vizsgálati ciklus 
rugalmasságait.” 



AD\931492HU.doc 15/22 PE504.115v02-00

HU

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (3) bekezdése a következő 1b. 
albekezdéssel egészül ki:
„Annak ellenőrzése érdekében, hogy a 
sorozatgyártású gépjárművek szén-dioxid-
kibocsátása megfelel-e a jóváhagyott típus 
értékeinek, biztosítani kell, hogy az 
aerodinamikai és gördülési ellenállásra 
vonatkozó értékeket arról a gépjárműről 
szerezzék be, amelyre vonatkozóan a 
gyártás megfelelőségét vizsgálták.”

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a gépjárművön – amelyre vonatkozóan a gyártás megfelelőségét 
vizsgálták – kigurulási vizsgálatot végezzenek az aerodinamikai és gördülési ellenállás 
megállapítása érdekében és így biztosítsák az értékeket a görgős próbapadon végzendő 
vizsgálathoz, amely a gyártás-megfelelőségi vizsgálat részét képezi. Ez lépne a jelenlegi 
helyzet helyébe, ahol az eredetileg vizsgált gépjámű próbapadi beállításait használják fel. 
Minderre azért van szükség, mert a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy gyakran nem 
lehet repodukálni az eredeti kigurulási vizsgálati értékeket a sorozatgyártott gépjárművekkel.

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A Bizottság mérlegeli, hogy milyen 
előnyökkel jár annak biztosítása, hogy a 
típusjóváhagyás során mért szén-dioxid-
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kibocsátási értékek magukban foglalják a 
gépjármű fő energiafogyasztó 
berendezéseinek használatából eredő 
kibocsátásokat, és – adott esetben –
javaslatokat tesz ennek a 2020 utáni 
időszakban való alkalmazására.”

Indokolás

Az energiafogyasztó berendezéseket jelenleg nem üzemeltetik a vizsgálati eljárás során, így 
például nem kapcsolják be a légkondícionálót vagy a fényszórókat.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság 2015. december 31-ig a 
könnyű gépjárművekre világszerte 
alkalmazandó új vizsgálati eljárás alapján 
(WLTP) 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, annak érdekében, 
hogy 2025-re elérhető legyen a 65 és 75 g 
CO2/km közötti indikatív sávba eső 
célérték, kivéve, ha az alkalmazott 
alacsony kibocsátású technológiák és 
piaci elterjedtségük fényében indokolt az 
alacsonyabb érték megállapítása.

E felülvizsgálat alapján – amely magában 
foglalja a gépjárműiparra és kapcsolódó 
iparágaira kifejtett hatások átfogó 
értékelését – a Bizottság adott esetben 
javaslatot tesz a rendelet költséghatékony 
és a verseny szempontjából a lehető 
legsemlegesebb módosítására, valamint 
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biztosítja az éghajlatváltozás elleni 
küzdelem hosszú távú uniós 
célkitűzéseinek megvalósítását.
A Bizottság a felülvizsgálat keretében 
ugyancsak beszámol a gépjárművek 
energiaellátásával kapcsolatos 
kibocsátásról, és – adott esetben –
javaslatokat tehet arra, hogy az ilyen 
kibocsátást hogyan kellene figyelembe 
venni e rendeletben.

A fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
mérésére szolgáló, a 715/2007/EK és a 
692/2008/EK rendeletben előírt vizsgálati 
eljárásban bekövetkező bármilyen 
változást korrelációs intézkedések révén 
teljes mértékben figyelembe kell venni. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 pont
443/2009/EK rendelet
14 a cikk (új) – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság [e rendelet hatálybalépésének 
időpontja]-tól/-(jé)től ötéves időtartamra
szóló felhatalmazást kap a 8. cikk (9) 
bekezdésében, a 11. cikk (8) bekezdésében, 
a 13. cikk (2) bekezdésének harmadik 
albekezdésében és a 13. cikk (7) 
bekezdésében említett felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időtartam vége előtt jelentést készít 
a felhatalmazásról. A felhatalmazás 
hallgatólagosan meghosszabbodik az 
eredetivel megegyező időtartamokra, 
kivéve, ha az Európai Parlament vagy a 
Tanács legkésőbb három hónappal az 
egyes időtartamok vége előtt kifogást emel 
a meghosszabbítás ellen.
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Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 12 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. melléklet 1. pontjának b) alpontja 
helyébe a következő szöveg lép:
"b) 2016-tól kezdve:
Az alábbi képletek egyikét kell 
alkalmazni:
i. fajlagos CO2-kibocsátás = 130 + a × (M 
– M0),
ahol:
M = a jármű kilogrammban (kg) 
megadott tömege,
M0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték,
a = 0,0457.
ii. fajlagos CO2-kibocsátás = 130 + b × (F 
– F0)
ahol:
F = a jármű négyzetméterben (m²) 
megadott alapterülete
F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
b = 17,6”

Indokolás

Az alapterület előnyei ellenére a rendeltetési paraméter módosítása nem garantálná a 
tervezési biztonságot, mivel a gépjárműgyártók a megfelelőség teljesítésének 2015-ig tartó 
menetrendjét a jelenlegi paraméterre alapozták. Ezért kettős rendszert javaslunk, amelyben a 
tömeg helyett az alapterület is használható rendeltetési paraméterként. A gyártók számára 
ekképp biztosított rugalmasság átfogóan alacsonyabb költségeket eredményez a célértékek 
teljesítése tekintetében, miközben ösztönzőleg hat a gépjárművek tömegének csökkentésére is. 
A b = 17,6 érték az Európai Bizottság hatásvizsgálatából származik, és 60%-os 
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meredekségnek felel meg, ami biztosítja a gyártók igazságos teherviselését.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) 2020-tól kezdve: „c) 2020-tól kezdve:

Az alábbi képletek egyikét kell 
alkalmazni:

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

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

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

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege,

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

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

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

ii. fajlagos CO2-kibocsátás = 95 + b × (F –
F0)
ahol:
F = a jármű négyzetméterben (m²) 
megadott alapterülete
F0 = a 13. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően elfogadott érték
b = 17,6”

Indokolás

A módosítás célja megegyezik a 17. módosításban foglaltakkal. Az alapterület képletét a 
2020. évi célértékeknek megfelelően kiigazítottuk (95 g CO2/km).
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Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. melléklet a következő 2a. ponttal 
egészül ki:
A gyártó teljes gépjárműflottájára 
ugyanazt a rendeltetési paramétert (tömeg 
vagy alapterület) alkalmazza. 

Indokolás

A gyártó választhat, hogy a tömeget vagy az alapterületet alkalmazza rendeltetési 
paraméterként a szén-dioxid-kibocsátási célértékének való megfelelés megállapításakor. Ha 
ez a lehetőség flottája valamennyi típusa esetében választható lenne, maximálisan gyengítené 
a célkitűzések általános szintjét a tömegcsökkentésre irányuló erős ösztönző erő biztosítása 
nélkül. Minden egyes típushoz egyszerűen a legkevesebb erőfeszítést igénylő rendeltetési 
paramétert választaná. Ez nem sarkallná arra, hogy a tömegcsökkentés beépítse általános 
stratégiájába.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogi aktus
1 cikk – 13 a pont (új)
443/2009/EK rendelet
I melléklet – 2 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az I. melléklet a következő 2b. ponttal 
egészül ki:
Amennyiben a gyártó az alapterületet 
választja rendeltetési paraméterként a 
fajlagos kibocsátási célértékeknek való 
megfelelés megállapításakor, a következő 
években nem térhet vissza a tömeg 
használatához.
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Indokolás

Amennyiben a gyártó az alapterületet választja a fajlagos kibocsátási célértékeknek való 
megfelelés értékeléséhez, nem térhet vissza a tömeg használatához a következő években. 
Ennek célja, hogy elkerülhető legyen az olyan visszás ösztönzők kialakulása, amelyek a 
gépjármű kialakításának a módosítására irányulnak és aláássák a szén-dioxid-kibocsátási 
célkitűzés megvalósítását és csökkentik az abból fakadó gazdasági előnyöket.
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