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RÖVID INDOKOLÁS

1995 óta az EU olyan közösségi stratégiát követ, amely a személygépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányul. E stratégia három alapelven nyugszik: a 
gépjárműgyártók részéről a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó önkéntes 
kötelezettségvállalás, az üzemanyag-hatékony járművek vásárlásának adókedvezményeken 
keresztüli ösztönzése és a fogyasztók megfelelőbb tájékoztatása. 1995 és 2007 között a 
járműmotor-technológia terén jelentős üzemanyag-hatékonysági előrehaladást értek el. Az 
üzemanyag-hatékonyságban elért javulást azonban részben ismét ellensúlyozta a nagyobb 
járművek iránti megnövekedett kereslet. A személygépjármű-ágazat CO2-kibocsátása Európa 
összkibocsátásának kb. 12%-át teszi ki. A személygépjárművek kb. 78%-ban járulnak hozzá 
az Európai Unió teljes személyforgalmához. 

1. A rendeletre irányuló javaslat célja 

E rendeletre irányuló javaslattal az Európai Bizottság 2012-től egy 130 g/km-ben 
meghatározott egységes és kötelező szén-dioxid-kibocsátási célértéket kíván bevezetni. Ezzel 
a közös célkitűzéssel az Európai Parlament is egyetért, továbbá támogatja a Bizottság által 
követett általános célkitűzéseket is. A rendelet Tanács és Parlament általi elfogadása során 
törekedni kell a verseny szempontjából semleges, társadalmilag méltányos, valamint az 
európai autóipar sokféleségét és a nemzetközi versenyben elfoglalt helyzetét figyelembe vevő 
fenntartható csökkentési célértékek kialakítására.

2. Választási lehetőségek és az emelkedés mértéke (meredekség)

Különösen vitatott, hogy a csökkentési célértékek hogyan viszonyuljanak a kis és nagyobb 
járművekhez. A nagyobb járművek, amelyek esetében az európai gyártók világszerte 80%-os 
piaci részesedéssel bírnak, vezető szerepet töltenek be az új technológiák tekintetében. A 
küszöbértékgörbe döntően a jármű tömegére irányul. Egy gyártó új személygépjármű-
parkjának átlaga tekintetében a járművek átlagos tömege alapján meghatározott CO2-
kibocsátási célérték a legjobb mérési alap. A kis járművekkel ellentétben a nagyobb járművek 
jelentősen nagyobb kibocsátási hozzájárulását a küszöbértékgörbe meredekségén keresztül 
határozzák meg.

Ez a vélemény a Bizottság által a küszöbértékgörbe tekintetében javasolt 60%-os 
meredekséget támogatja. A nagyobb járművekre vonatkozó csökkentési célértékek jóval 
magasabbak, mint a kis járművek esetében. A 60%-os meredekség azt eredményezi, hogy a 
CO2-kibocsátás nem a tömeg növekedésével párhuzamosan emelkedik, hanem jóval az átlag 
alatt. A gépjárművek tömege a legalkalmasabb paraméter a fajlagos CO2-kibocsátási célérték 
meghatározására. A gépjárművek tömege kevésbé torzítja a versenyt, mint az egyéb 
paraméterek. Már Japánban és Kínában is a tömeget alkalmazzák a CO2-kibocsátással 
kapcsolatos jogalkotás alapjául. A tendencia könnyen figyelemmel kísérhető, az adatok 
rendelkezésre állnak. Mivel a gépjárműgyártók platformkoncepciókat dolgoznak ki, a jármű-
alapterület nem igazán megfelelő mértékegység. A jármű-alapterület használata azt 
eredményezné, hogy az ugyanolyan platformmal rendelkező minden járműre – kialakításuktól 
és össztömegüktől függetlenül – ugyanaz a CO2-kibocsátási célérték vonatkozna. Ráadásul a 
jármű-alapterület használata a kisméretű és alacsony CO2-kibocsátású városi autókat igen 
hátrányosan érintené. 
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3. Az integrált megközelítéshez kapcsolódó kiegészítő intézkedések

Az integrált megközelítés részét képező 120 g/km-es szén-dioxid-kibocsátási célértékhez 
kapcsolódóan kiegészítő intézkedéseken keresztül további 10 g/km mértékű CO2-csökkentést 
irányoznak elő. Ilyen intézkedések az alacsony ellenállású kerekek, a gördülőellenállás csökkentése, a 
gumiabroncs megfelelő nyomásának ellenőrzését szolgáló rendszerek, a hatékony légkondicionáló 
berendezések és a váltásjelzők, amelyek révén együttesen kb. 5 g/km szén-dioxid-kibocsátás 
takarítható meg. Ehhez jönnek még a bioüzemanyagok, amelyek esetében szintén mintegy 5 g/km 
szén-dioxid-kibocsátás megtakarításával lehet számolni. Az új technológiák megvalósítása és az 
energiahatékony intézkedések végrehajtása érdekében célszerű lenne az öko-innovációkat is 
szén-dioxid-csökkentési intézkedésként elismerni. Mivel azonban nem minden 
ökoinnovációra terjed ki az ellenőrzési eljárás, illetve a hatályos és nemzetközi szinten 
összehangolt eljárások időigényesek és körülményesek, ezért kiegészítésképpen a 6. cikk és a 
IIa. melléklet szerinti eljárás bevezetése javasolt. Az ökoinnovációk közé sorolhatók az 
ellenőrzési eljáráson felül a gépjármű-technológiai intézkedések, a karbantartással, a 
járművezető-oktatással és a helymeghatározó infrastruktúrával kapcsolatos intézkedések, 
valamint az energiatakarékos világítótestek, az autókban több, napenergiát hasznosító 
berendezés alkalmazása és a fáradt hő felhasználása. A cél minden olyan intézkedés 
támogatása, amely lehetővé teszi a környezeti mérleg javítását. 

4. Bevezetési szakasz 

Mivel a járművek új típusainak és új platformjainak kifejlesztéséhez legalább 5–8 évre van 
szükség, célszerű lenne a 120 g/km-es CO2-kibocsátási célértéket nem egy konkrét 
határidőre, hanem többéves átmeneti időszak alatt megvalósítani. Ezért a javaslat az, hogy 
2012-ben a gyártók új gépjárműparkjának az egynegyede, 2013-ban a fele, 2014-ben a 
háromnegyede és 2015-ben a teljes gépjárműpark esetében el kell érni a 120 g/km-es szén-
dioxid-kibocsátási célértéket, beleértve a kiegészítő intézkedéseket is. Erre a rugalmasságra 
azért van szükség, hogy a gyártók számára biztosítottak legyenek a fejlesztéshez szükséges 
keretek, valamint ezzel egyidejűleg lehetővé tegyék számukra az alternatív megoldások 
megtalálást. 

5. Szankciók

Az Európai Bizottság által javasolt, a szén-dioxid kibocsátási határérték túllépését tonnánként 
100–475 euróval büntető bírságok jóval meghaladják a szén-dioxid-tanúsítványok 
tekintetében az iparban és az energiaszektorban alkalmazott minden lehetséges kereskedelmi 
árat. Egy szankció – szándékát tekintve – nem gyengítheti az ipar innovációs erejét, hanem 
ösztönzőként kell szolgálnia az intézkedések végrehatása tekintetében, és esetlegesen azokat 
olyan kiegészítő intézkedések finanszírozására kell fordítani, amelyek biztosítják a kitűzött 
CO2-csökkentést. Ezt a jelen véleményben javasolt, az újonnan nyilvántartásba vett 
személygépkocsinkénti 10–40 EUR/g CO2 mértékű szankciókkal (ez tonnánként legfeljebb 
200 eurós CO2-árnak felel meg) biztosítható lenne. Abból kell kiindulni, hogy a fogyasztók 
tájékoztatása és a gyártók közötti verseny révén egyébként is sokkal nagyobb nyomás
nehezedik a gyártókra, hogy minden előírt határértéket betartsanak. 

6. Eltérések
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Az Európai Bizottság javaslatában számos eltérés szerepel, amelyeket egyenként kell 
felülvizsgálni. Ez a vélemény az Európai Bizottság által javasolt határértéket (évenként 
legfeljebb 10 000 eladott új autó az EU-ban) évi 5000-re csökkenti, illetve egy 5 évben 
megszabott további mentesítést vezet be az olyan gyártók tekintetében, amelyek a rendelet 
szerinti csökkentési célértéket csak nehezen tudják teljesíteni, és éves szinten az EU-ban 
újonnan nyilvántartásba vett gépjárműveknek legfeljebb 1%-áért felelnek.

7. Hosszú távú célkitűzések

A hosszú távú célkitűzéseket 2014-ben a Palamentnek és a Tanácsnak kell elfogadnia az 
Európai Bizottság nyilvántartása és megfelelő javaslata alapján. Ekkor lehetőség nyílik 
áttekintést szerezni az új technológiákról is, beleértve az alternatív meghajtású modellek, mint 
például az akkumulátoros járművek bevezetését. A hosszú távú célkitűzéseknek továbbá azt is 
figyelembe kell venniük, hogy a jelenleg újonnan kifejlesztett motor- és hibridmeghajtású 
rendszerek életciklusa csak relatíve lesz rövid, mivel már 10 évvel piaci bevezetésük után 
elérhető lesz a helyi használatra szánt, CO2-mentes meghajtású járműtípusok következő 
generációja. A politikának ezért szabadon kell hagynia az új technológiák felé vezető utat. 
Már az e rendeletben az átlagos gépjárműparkra vonatkozóan előírt 120 g/km CO2-
kibocsátási célérték végrehajtása is azt eredményezi, hogy a gépjárműpark átlagos 
fogyasztását a benzines járműveknél kb. 5 l/100 km-re, a dízeles járműveknél pedig 4,5 l/100 
km-re kell csökkenteni. Ezek a jelenlegi helyzetet tekintve igen nagyra törő célértékek.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) E kötelezettségvállalás egyik
legfontosabb következménye a tagállamok 
számára, hogy jelentősen csökkenteniük
kell a személygépkocsik kibocsátását. A 
kibocsátások szükséges jelentős
csökkentése érdekében szakpolitikai 
célkitűzéseket és intézkedéseket kell 
végrehajtani tagállami és közösségi 
szinten nemcsak az ipari és 
energiaágazatban, hanem a Közösség 
gazdaságának minden ágazatában. Az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
tekintetében a közúti közlekedés az EU 
második legjelentősebb ágazata, amelynek 

(4) E kötelezettségvállalás egyik 
következménye, hogy jelentősen
csökkenteni kell a személygépkocsik 
kibocsátását is. Ehhez az új autók 
gyártóira és importőreire vonatkozó 
kibocsátási előírásokra van szükség. 
Kizárólag egy közösségi szintű 
szabályozás biztosíthatja, hogy az újonnan 
nyilvántartásba vett gépjárművekre 
valamennyi tagállamban ugyanolyan 
feltételek vonatkozzanak. A tagállamok és 
a Közösség által a szén-dioxid-kibocsátás
csökkentése tekintetében kitűzött összes 
cél eléréséhez nem elegendő csupán az 
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kibocsátása folyamatosan emelkedik. Ha a 
közúti közlekedés által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt hatás
továbbra is nő, ez jelentős mértékben 
aláássa az éghajlatváltozás megfékezésére
egyéb területeken tett erőfeszítéseket.

iparban és az energiaszektorban
intézkedéseket hozni, hanem arra a
közlekedés és a háztartások esetében is 
szükség van. Az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátása tekintetében a közúti 
közlekedés az EU második legjelentősebb 
ágazata, amelynek kibocsátása 
folyamatosan emelkedik. Ha a közúti 
közlekedés szén-dioxid-kibocsátása
továbbra is nő, az jelentős mértékben 
aláássa az éghajlatváltozás megfékezése 
érdekében egyéb területeken tett 
erőfeszítéseket.

Indokolás

It is not the Member States which must reduce emissions according to this regulation, but car 
manufacturers and importers. It is not the ‘climate change impact’ that threatens to increase 
further, but greenhouse gas emissions, particularly CO2.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az új személygépkocsikkal 
kapcsolatban közösségi célok kitűzésére 
van szükség: meg kell akadályozni a belső 
piac széttöredezését, amellyel a tagállami 
szinten meghozott, egymástól eltérő 
intézkedések fenyegetnek. A gyártók 
számára a közösségi célok nagyobb
biztonságot jelentenének a tervezésben és 
nagyobb rugalmasságot a CO2-
kibocsátással kapcsolatos követelmények 
teljesítésében, mint abban az esetben, ha 
csupán egymástól független nemzeti 
kibocsátáscsökkentési célok léteznének. A 
kibocsátási normák meghatározása során 
az innováció ösztönzése és az 
energiafogyasztás csökkentése mellett 
fontos figyelembe venni a piacokra és a 
gyártók versenyképességére gyakorolt 
hatást, a felmerülő közvetlen és közvetett 
üzleti költségeket, valamint az innováció 
ösztönzése és az energiafogyasztás 

(5) Az új személygépkocsikkal 
kapcsolatban közösségi célok kitűzésére 
van szükség: meg kell akadályozni a belső 
piac széttöredezését, amellyel a tagállami 
szinten meghozott, egymástól eltérő 
intézkedések fenyegetnek. A gyártók 
számára a közösségi célok nagyobb 
biztonságot jelentenének a tervezésben és 
nagyobb rugalmasságot a szén-dioxid-
kibocsátással kapcsolatos követelmények 
teljesítésében, továbbá megakadályozzák, 
hogy a tagállamok között az egymástól 
független nemzeti kibocsátáscsökkentési 
célok miatt torzuljon a verseny. Az ilyen 
versenytorzulások éppen ellentétesek 
lennének az egységes európai belső piac 
megteremtésének céljával. A kibocsátási 
normák meghatározása során az innováció 
ösztönzése és az energiafogyasztás 
csökkentése mellett fontos figyelembe 
venni a piacokra és a gyártók 
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csökkenése terén jelentkező előnyöket. versenyképességére gyakorolt hatást, a 
felmerülő közvetlen és közvetett üzleti 
költségeket, valamint az innováció 
ösztönzése és az energiafogyasztás 
csökkenése terén jelentkező előnyöket.

Indokolás

Only a unified European rule on the basis of Article 95 ECT can prevent distortions of 
competition, countries taking unilateral action, and special arrangements.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Az Európai Unió gépjárműflottája 
rohamosan öregszik. A 10 évesnél idősebb 
gépjárművek nagy részaránya az európai 
gépjárműparkban lehetetlenné tesz 
bármilyen új, szén-dioxid-kibocsátásra 
vonatkozó szabályozást. Ezért különös 
figyelmet kell fordítani a flotta 
megújítására, ösztönözve új gépjárművek 
vásárlását.

Indokolás

To make sure the regulation is effective it is essential to promote the purchase of new 
vehicles. If consumers continue to favour second-hand vehicles, particularly those that are 
older than 10 years, there will be no tangible drop in CO2 emissions.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A közlemények – a 2012-re 120 g/km-
ben meghatározott közösségi célérték 
teljesítése érdekében – integrált 
megközelítés alkalmazását javasolták és 
bejelentették, hogy a Bizottság, a közösségi 
cél teljesítése érdekében, olyan jogi 

(10) A közlemények – a 2012-re 120 g/km-
ben meghatározott közösségi célérték 
teljesítése érdekében – integrált 
megközelítés alkalmazását javasolták és 
bejelentették, hogy a Bizottság, a közösségi 
cél teljesítése érdekében, olyan jogi 
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keretszabályozásra fog javaslatot tenni, 
amely a járművek motortechnológiáinak 
fejlesztése révén az új gépkocsik átlagos 
szén-dioxid-kibocsátásának 130 g/km-re 
való kötelező leszorítását irányozza elő.
Összhangban a gyártók önkéntes 
kötelezettségvállalásain alapuló 
megközelítéssel, ez a keret magában 
foglalja azokat az elemeket, amelyeket a 
személygépkocsik CO2-kibocsátásának 
mérése során 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 rendelet 
értelmében figyelembe vesznek. Más 
műszaki fejlesztések és a bioüzemanyagok 
használatának fokozása révén további 10 
g/km-es – vagy ha műszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékű – CO2-
csökkentést kell elérni. A 
személygépkocsiknak betudható 
összkibocsátást továbbá a fogyasztói 
magatartás is befolyásolja, ezért a 
fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy 
az új gépkocsik teljesítik-e az e rendeletben 
előírt kibocsátási célértékeket.

keretszabályozásra fog javaslatot tenni, 
amely a járművek motortechnológiáinak 
fejlesztése révén az új gépkocsik átlagos 
szén-dioxid-kibocsátásának 130 g/km-re 
való kötelező leszorítását irányozza elő. A 
motortechnológia javítása révén elért 
széndioxidkibocsátás-csökkentésre 
vonatkozó célkitűzést elősegíti a 
személygépkocsikba beépített 
ökotechnológia fejlesztése, valamint a 
közlekedési infrastruktúra javulása, a 
jobb forgalomirányítás, a 
bioüzemanyagok használatára ösztönző 
intézkedések és a megfelelő adórendszer. 
Összhangban a gyártók önkéntes 
kötelezettségvállalásain alapuló 
megközelítéssel, ez a keret magában 
foglalja azokat az elemeket, amelyeket a 
személygépkocsik CO2-kibocsátásának 
mérése során a könnyû 
személygépjármûvek és 
haszongépjármûvek (Euro 5 és Euro 6) 
kibocsátás tekintetében történõ
típusjóváhagyásáról és a jármûjavítási és -
karbantartási információk elérhetõségérõl
szóló, 2007. június 20-i 715/2007/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében figyelembe vesznek. Más 
műszaki fejlesztések és a bioüzemanyagok 
használatának fokozása révén további 10 
g/km-es – vagy ha műszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékű – CO2-
csökkentést kell elérni. A 
személygépkocsiknak betudható 
összkibocsátást továbbá a fogyasztói 
magatartás is befolyásolja, ezért a 
fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy 
az új gépkocsik teljesítik-e az e rendeletben 
előírt kibocsátási célértékeket. Az új 
személygépkocsik forgalmazásakor az 
üzemanyag-fogyasztásról és szén-dioxid-
kibocsátásról szóló vásárlói információk 
rendelkezésre bocsátásáról szóló 
1999/94/EK rendelet közelgő 
felülvizsgálata tekintetében szintén 
lényeges a járművek egyértelmű, az 
üzemanyaghatékonyságukon és szén-
dioxid-kibocsátásukon alapuló 
osztályozásának kidolgozása.
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Indokolás

Clear information for the consumer is very important. In the revision of Directive 1999/94/EC 
it is important to establish a clear classification of vehicles (e.g. Class A, A+, Class B, etc.).

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az új autók esetében kitűzött átlagos 
célértéket megvalósító jogszabályi 
keretnek a verseny szempontjából 
semleges, társadalmilag méltányos és az 
európai autóipar sokféleségét figyelembe 
vevő fenntartható csökkentési célértékeket 
kell kitűznie, elkerülve a verseny
indokolatlan torzulását az autóiparban. A 
jogi keretszabályozásnak igazodnia kell az 
Európai Unió kiotói vállalásainak 
teljesítésére vonatkozó átfogó 
célkitűzéshez, illetve ki kell egészülnie 
olyan egyéb, elsősorban a felhasználással 
kapcsolatos eszközökkel, mint a 
differenciált gépjármű- és energiaadók 
bevezetése.

(11) Az új autók esetében kitűzött átlagos 
célértéket megvalósító jogszabályi 
keretnek a verseny szempontjából 
semleges, társadalmilag méltányos és az 
európai autóipar sokféleségét figyelembe 
vevő fenntartható csökkentési célértékeket 
kell kitűznie, elkerülve a verseny torzulását 
az autóiparban. A jogi keretszabályozásnak 
igazodnia kell az Európai Unió kiotói 
vállalásainak teljesítésére vonatkozó átfogó 
célkitűzéshez, illetve ki kell egészülnie 
olyan egyéb, elsősorban a felhasználással 
kapcsolatos eszközökkel, mint a 
differenciált gépjármű- és energiaadók 
bevezetése. A személygépkocsikra 
vonatkozó adókat a környezetszennyező 
kibocsátástól kellene függővé tenni, és 
európai szinten kellene jóváhagyni annak 
érdekében, hogy elkerülhető legyen a 
belső piacnak a különböző tagállamokban 
alkalmazott eltérő adóztatások miatt 
történő további feldarabolódása.

Indokolás

A definition of ‘justified’ distortions of competition by the Commission is unnecessary. In 
order to avoid further internal market fragmentation based on diversified application by 
Member States it is important to reach agreement on European level on taxes on passenger 
cars related to their polluting emissions.

Módosítás 6
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Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A nulla kibocsátású 
személygépkocsik elterjesztése érdekében 
a hetedik kutatási és fejlesztési 
keretprogramban a nulla kibocsátású 
járművek gyártására irányuló 
technológiák kutatására fordítható 
előirányzatokat jelentősen meg kellene 
növelni.

Indokolás

It is important to invest more money in R+D on technologies to make zero-emission cars 
possible.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínűsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérő fogyasztói igényeket, a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó célértékeket a 
személygépkocsik rendeltetésének 
függvényében, lineáris alapon kell 
meghatározni. A rendeltetés 
meghatározására a legalkalmasabb
paraméter a tömeg, mivel ez megfelelő
kapcsolatban áll a jelenlegi kibocsátással és 
ezáltal reálisabb és a verseny 
szempontjából semleges célértéket 
eredményez, továbbá azért is, mert a 
tömegre vonatkozó értékek már most 
rendelkezésre állnak. A rendeletetésen 
alapuló megközelítés hosszú távú 
értékelésének megkönnyítése érdekében
azonban a rendeltetés leírására szolgáló
másik paraméterre, az „alapterületre” (a 
nyomtáv és a tengelytávolság szorzata) 

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínűsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérő fogyasztói igényeket, a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó célértékeket a 
személygépkocsik rendeltetésének 
függvényében, lineáris alapon kell 
meghatározni. A rendeltetés 
meghatározására alkalmas paraméter a 
tömeg, mivel ez megfelelõ kapcsolatban áll 
a jelenlegi kibocsátással és ezáltal reálisabb 
és a versenysemlegesebb célértéket 
eredményez, továbbá azért is, mert a 
tömegre vonatkozó értékek már most 
rendelkezésre állnak. A rendeletetésen 
alapuló megközelítés hosszú távú 
értékelésének megkönnyítése érdekében a 
rendeltetés leírására szolgáló más
paraméterre, például az „alapterületre” (a 
nyomtáv és a tengelytávolság szorzata) 
vonatkozóan is szükséges adatokat 
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vonatkozóan is szükséges adatokat 
gyűjteni. A célértékek meghatározásakor 
figyelembe kell venni az új gépkocsik 
tömegének várható alakulását 2012-ig, és
el kell kerülni azokat az esetleges 
ösztönzőket, amelyek – a szükségszerűen 
magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
célértékből való profitálás érdekében – a 
járművek tömegének növelését 
eredményeznék. Ezért a 2012-re kitűzött 
célértékek meghatározása során számolni 
kell annak lehetőségével, hogy a jövőben 
a gyártók önálló döntése következtében az 
újonnan gyártott és az uniós piacra kerülő 
gépkocsik tömege autonóm módon 
növekedni fog. Végül a célkitűzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a 
kibocsátás csökkentését, ugyanakkor el 
kell ismerni, hogy a legjelentősebb 
csökkenés a nagyobb tömegű gépkocsik 
esetében érhető el.

gyűjteni. A Bizottságnak 2014-ig 
értékelnie kellene az adatok elérhetőségét, 
és adott esetben a rendeltetésen alapuló 
paramétert ki kellene igazítania.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) E rendelet célja, hogy megfelelő 
ösztönzőket teremtsen a járműipar számára 
az új technológiákba való beruházásra. A 
rendelet közvetlenül előmozdítja az 
ökoinnovációt és tekintetbe veszi a 
jövőbeni technológiai fejlődést. Mindez 
növeli az európai ipar versenyképességét 
és minőségi munkahelyeket teremt.

(13) E rendelet célja, hogy megfelelő 
ösztönzőket teremtsen a járműipar
(gépjárműgyártók és beszállítók) számára 
az új technológiákba való beruházásra. A 
rendeletet ezért úgy kell megalkotni, hogy 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását csökkentő ökoinnovációkat 
jutalmazza és figyelembe vegye, és ezáltal 
támogassa az európai autóipar és a 
kapcsolódó beszállítók piacvezető szerepét, 
valamint kellőképpen tekintetbe vegye a 
jövőbeni technológiai fejlődést. Ez 
fenntartható módon előmozdítja az uniós
ipar versenyképességét és minőségi 
munkahelyeket biztosít az Európai 
Unióban.
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Indokolás

This draft regulation limits ecological innovations that can be considered for concessions to 
those that are best demonstrated by the existing testing procedure.  A limitation to only 5 g 
CO2/km or, including biofuels, to 10 g CO2/km for the ‘complementary measures’ taken as a 
whole, is insufficient.  It is far less than what is technologically and economically possible.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A könnyű haszongépjárművek szén-
dioxid-kibocsátásának csökkentésére 
vonatkozó integrált megközelítés részeként 
az ökoinnovációkat számszerű 
szabványokkal kell meghatározni és 
betartásukat biztosítani. Az érvényben 
lévõ európai típusjóváhagyási rendszer 
nem fedi le a szén-dioxid-kibocsátás terén 
rendelkezésre álló, javulást célzó összes 
műszaki lehetőséget. Ezért szükség van 
egy olyan módszer kialakítására, amellyel 
felbecsülhető, hogy a szén-dioxid-
kibocsátás milyen mértékű csökkentése 
érhető el a technológiai intézkedések 
bevezetése által. Figyelmet kellene 
fordítani azokra a technológiákra, 
amelyeket a 2007/715/EK rendelet 
rendelkezései és végrehajtási utasításai 
nem kellőképpen vagy egyáltalán nem 
vesznek figyelembe. Az ökoinnovációk 
jóváhagyása során további ösztönzőket 
kell b iztosítani a gyártók számára, és e 
bónuszokat be kell számítani a fajlagos 
széndioxidkibocsátás-csökkentési 
célértékek teljesülésébe. Ezen túlmenően, 
jóllehet az új technológiák költségesek 
lehetnek a gépjárműipar számára, a 
Bizottság különleges előirányzataiból 
mégis támogatni kellene azokat. 

Módosítás 10
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Rendeletre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13b) Hosszú távú iparági 
kiszámíthatóság biztosítása érdekében a 
jövőbeli műszaki fejlődés figyelembe 
vétele érdekében az új személygépkocsikra 
vonatkozó hosszú távú szén-dioxid-
kibocsátási célkitűzések meghatározáskor 
figyelembe kell venni a Bizottság 
hatásvizsgálatát. E célkitűzések 
értelmében 95 g/km-es átlagos szén-
dioxid-kibocsátást kell elérni 2020-ra.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13c) E rendelet külön rendelkezéseket 
tartalmaz az alternatív üzemanyagok 
használatának, illetve az alacsony és nulla 
kibocsátású járműveknek az európai 
piacokra történő bevezetésének ösztönzése 
érdekében.

Módosítás12

Rendeletre irányuló javaslat
13 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13d) Az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
és a környezetvédelmi célkitűzések elérése 
érdekében az európai gépjárműiparnak 
feltétlenül versenyképesnek kell maradnia 
a világpiacon. Olyan intézkedéseket kell 
ezért elfogadni, amelyek hatékonyak és 
biztosítják az uniós autóipar 
versenyképességét, különösen a költségek 
tekintetében.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Az e rendelet szerint meghatározott 
célértékek teljesülésének biztosítása 
érdekében megbízható előírás-teljesítési
mechanizmusra van szükség.

(19) Az e rendelet szerint meghatározott 
célértékek teljesülésének biztosítása 
érdekében a Szerződéssel összhangban 
álló szankcionálási mechanizmusra van 
szükség.

Indokolás

When penalties are laid down, all the circumstances must be taken into account and due 
regard paid to the scope of Article 95 ECT.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) A 2007/46/EK irányelv előírja, hogy a 
gyártóknak minden új személygépkocsihoz 
megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadniuk, 
és hogy a tagállamok csak akkor 
engedélyezhetik egy új személygépkocsi 
nyilvántartásba vételét, illetve forgalomba 
helyezését, ha az rendelkezik érvényes 
megfelelőségi igazolással. A tagállamok 
által összegyűjtött adatoknak összhangban 
kell lenniük a gyártó által a 
személygépkocsihoz kiadott megfelelőségi 
igazolással.

(21) A 2007/46/EK irányelv előírja, hogy a 
gyártóknak minden új személygépkocsihoz 
megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadniuk, 
és hogy a tagállamok csak akkor 
engedélyezhetik egy új személygépkocsi 
nyilvántartásba vételét, illetve forgalomba 
helyezését, ha az rendelkezik érvényes 
megfelelőségi igazolással. A tagállamok 
által összegyűjtött adatoknak összhangban 
kell lenniük a gyártó által a 
személygépkocsihoz kiadott megfelelőségi 
igazolással, és csak ezen a hivatkozáson 
alapulhatnak. Ha a tagállamok valamely 
indokolt okból kifolyólag nem használják 
a megfelelőségi igazolást az új 
személygépkocsik nyilvántartásba vétele 
és forgalomba helyezése során, meg kell 
tenniük a szükséges lépésket annak 
érdekében, hogy biztosítsák a megfelelő 
nyomon követési eljárást. Létrehoznak egy 
közös, uniós, normatív, a megfelelőségi 
igazolás adatait tartalmazó adatbázist. Ezt 
használják mint kizárólagos hivatkozást 
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annak érdekében, hogy az új járművek 
nyilvántartásba vételekor a tagállamok 
könnyebben megőrizhessék nyilvántartási 
adataikat.  A Bizottságnak biztosítania 
kellene, hogy a tagállamok oly módon 
használják az elektronikus hálózatot, hogy
– amint azt a REGNET projekt bemutatta 
– a körültekintő ellenőrzés érdekében 
elősegítsék többek között a szén-dioxid-
kibocsátásra vonatkozó nyilvántartási 
adatok cseréjét.  Ezen kívül, legkésõbb 
minden ellenőrzési év augusztus 30-ig a 
Bizottság a gépjárműgyártók 
rendelkezésére bocsát egy éves időközi 
ellenőrzési jelentést annak érdekében, 
hogy megfelelhessenek a piaci változások 
okozta kihívásoknak.

Indokolás

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member States 
do not use this document. Therefore, a central European database for the collection of such 
data should be established. This would also allow manufacturers to provide timely updates in 
case of technical changes to their vehicles. It is key that manufacturers know early on what 
the official CO2 figure will be and hence the Commission’s provisional calculations and 
interim report must be on a half-yearly basis.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2012-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. A díj 
összege az idővel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 

(22) Az e rendelet szerinti előírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépő gyártóknak 
2012-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. A díjnak 
arányosnak kell lennie és összhangban 
kell állnia a többi szén-dioxid-kibocsátást 
csökkentő eszközzel, például az EU 
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intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a műszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

kibocsátáskereskedelmi rendszerével. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a műszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket el kell különíteni a 
szén-dioxid-kibocsátással nem járó, 
fenntartható közlekedési módok 
támogatására, különös tekintettel a 
közlekedési hálózatra, valamint a nagyobb 
energiahatékonyságot célzó kutatásra és a 
megújuló energiaforrások használatára a 
közlekedési ágazatban, továbbá a 
járműflotta megújításának 
előmozdítására.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és célkitűzések Tárgy, cél és célkitûzések
Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belső piac megfelelő
működése, valamint az EU azon általános
célkitűzésének elérése érdekében, hogy a
gépjárműflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet 
az új személygépkocsik átlagos CO2-
kibocsátását – a járműmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlődésnek 
köszönhetően – 130 g/km-ben határozza 
meg; ezt az értéket a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 
mérik. Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékű csökkentést 
irányoznak elő.

1. Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ
működése, valamint azon általános
célkitűzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a szén-dioxid-
kibocsátás a közlekedési ágazatban is. A
rendelet az új gépjárműflotta átlagos szén-
dioxid-kibocsátását 120 g/km-ben 
határozza meg. A rendelet ezen kívül azt a 
célt is kitűzi, hogy az új gépjárműflotta 
átlagos szén-dioxid-kibocsátása 2020.
január 1-jétől ne legyen nagyobb mint 95 
g/km.

2. A rendelet az új személygépkocsik 
átlagos CO2-kibocsátását – a 
járműmotor-technológia terén 
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megvalósuló fejlődésnek köszönhetően –
130 g/km-ben határozza meg; ezt az 
értéket a 715/2007/EK rendelettel és a 
hozzá kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkel összhangban mérik.
3. Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékű csökkentést 
irányoznak elő.

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság javaslatot nyújt be az összes 
szén-dioxid-csökkentő intézkedés
azonosítását szolgáló átfogó eljárásra, 
hogy kiküszöböljék a megkülönböztetést 
egyrészt a hajtóműrendszerre vagy a 
járműre vonatkozó intézkedések és a 
további intézkedések, másrészt az 
ökoinnovációk között.

Indokolás

In order to promote technological progress in the automobile sector and provide motor 
manufacturers and suppliers with long-term investment security, it makes sense to set long-
term objectives on the basis of a detailed account of current measures and a careful 
regulatory impact assessment, and thus to promote alternative technologies. These objectives 
should be set by means of a legislative procedure in the near future. The proposal must 
contain a comprehensive procedure so as to cover all CO2 reduction measures.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 1. Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II.
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mellékletének meghatározása szerinti M1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed
(„személygépkocsik”), amennyiben e 
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új 
személygépkocsik”).

mellékletében meghatározott, M1 
kategóriájú, legfeljebb 2610 kg 
referenciatömegű gépjárművekre, valamint 
azokra a gépjárművekre alkalmazandó, 
amelyekre a típusjóváhagyás a 
715/2007/EK rendelet 2. cikkének (2) 
bekezdése értelmében kiterjed
(„személygépkocsik”), és e járműveket a 
Közösségben első ízben veszik 
nyilvántartásba („új személygépkocsik”).

Indokolás

In order to encourage European automobile producers to invest in new technologies increase 
energy efficiency and reduce CO2 emissions, it is necessary to avoid introducing specific 
advantages for new automobiles imported from outside the Community.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

In order to encourage European automobile manufacturers to invest in technologies designed 
to increase energy efficiency and reduce CO2 emissions, it is necessary to avoid introducing 
specific advantages for new automobiles imported from outside the Community.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A rendelet hatálya alól kivételt 
képeznek azok a gépjárművek, amelyek a 
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3. cikk (1) bekezdésének fc) pontja 
értelmében különleges társadalmi 
rendeltetéssel bírnak.

Indokolás

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) „jármű alapterület” a nyomtáv, 
szorozva a megfelelőségi nyilatkozatban 
foglalt és a 2007/46/EK irányelv I. 
mellékletének 2.1 és 2.3 szakaszaiban 
meghatározott tengelytávval;

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) „alternatív üzemanyaggal működő 
jármű” a 2007/715/EK rendeletben és az 
ahhoz kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekben meghatározott jármű.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) „nulla kibocsátású jármű” olyan 
jármű, amely a 2007/715/EK rendelet 
szerinti szén-dioxid-teszt alapján sem álló 
helyzetben, sem működés közben nem állít 
elő szén-dioxidot;
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Indokolás

This amendment does not change the meaning of the paragraph but provides more linguistic 
clarity.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fc) „ökoinnováció” minden olyan 
technológiai intézkedés vagy innováció, 
amely bizonyítottan és számszerűsíthetően 
hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentéséhez, és amelyet nem vagy nem 
megfelelően vesz figyelembe a 
715/2007/EK rendeletben szereplő szén-
dioxid-teszt, illetve nem tartozik az 1. 
cikkben említett jogilag kötelező kiegészítő 
intézkedések közé. El kell készíteni az 
intézkedések korlátozott, de módosítható 
listáját.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – f d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fd) „különleges társadalmi rendeltetésű 
gépjármű”: ide tartoznak az alábbi M1 
kategóriás gépjárművek:
i) a 2007/46/EK irányelv szerinti, 2000 kg-
ot meghaladó referenciatömegű, 
különleges rendeltetésű gépjármű, 
ii) a 2000 kg-ot meghaladó 
referenciatömegű gépjármű, amelyet hét 
vagy több utas és egy vezető befogadására 
terveztek. Nem tartoznak ide a 
2007/46/EK irányelv szerinti M1G 
kategóriás gépjárművek, 
iii) az 1760 kg-ot meghaladó 
referenciatömegű gépjármű, amelyet 
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kizárólag kereskedelmi célokra gyártottak, 
és amely a közösségi politikával 
összhangban a mozgáskorlátozottak 
számára készült kerekes székkel 
használható.

Indokolás

The number of such vehicles is relatively small, so that a derogation is justified to meet the 
requirement for social acceptability of these rules on CO2.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. E rendelet alkalmazásában a gyártók 
kapcsoltnak minősülnek, ha kapcsolt
vállalkozásokról van szó. „Kapcsolt 
vállalkozások”:

2. E rendelet alkalmazásában a kapcsolt
vállalkozásokat alkotó több gyártó egy 
gyártónak minősül. „Kapcsolt 
vállalkozások”:

Indokolás

This amendment does not change the meaning of the paragraph but provides more linguistic 
clarity.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden személygépkocsi-gyártónak 
biztosítania kell, hogy átlagos fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátása nem haladja meg 
az I. melléklettel összhangban 
meghatározott, vagy – amennyiben a 
gyártó jogosult a 9. cikk szerinti 
mentesítésre – a mentesítés szerint 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket.

2012. január 1-jétől minden 
személygépkocsi-gyártónak biztosítania 
kell, hogy 2012-ben a gépjárműflottája 60 
%-ának, 2013-ban 70%-ának, 2014-ben 
80%-ának, 2015-ben és az utána 
következő években pedig 100%-ának
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
nem haladja meg az I. melléklettel 
összhangban a gyártó gépjárműflottája 
tekintetében meghatározott, vagy –
amennyiben a gyártó jogosult a 9. cikk 
szerinti mentesítésre – a mentesítés szerint 
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meghatározott szén-dioxid-kibocsátási 
célértéket.

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámításakor minden olyan új 
személygépkocsi, melynek szén-dioxid-
kibocsátása kevesebb mint 50 g/km, és 
valamennyi alternatív üzemanyaggal 
működő jármű 2015-ig (ezt az évet is 
beleértve) 1,5 autónak, míg minden nulla 
kibocsátású jármű 3 autónak számít.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámításakor figyelembe kell venni a 
szén-dioxid-kibocsátás ökoinnovációk 
segítségével elért csökkentését.

Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A gyártók az I. melléklet 2a. 
bekezdésében megállapított nulla 
kibocsátású járművek bevezetésére 
irányuló kötelezettségeik teljesítése 
céljából csoportosulást alkothatnak.
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A csoportosulást létrehozó megállapodás 
egy vagy több naptári évre vonatkozhat, de 
az egyes megállapodások összesített 
időtartama nem haladhatja meg az öt 
naptári évet, és a csoportosuláshoz 
legkésőbb a kibocsátások kívánt 
csoportosításának első naptári évében, 
december 31-ig lehet csatlakozni. A 
csoportosulást létrehozó gyártók az 
alábbiakról tájékoztatják a Bizottságot:

2. A csoportosulást létrehozó megállapodás 
egy vagy több naptári évre vonatkozhat, és 
a csoportosuláshoz legkésőbb a 
kibocsátások kívánt csoportosításának első 
naptári évében, december 31-ig lehet 
csatlakozni. A csoportosulást létrehozó 
gyártók az alábbiakról tájékoztatják a 
Bizottságot:

Indokolás

There are no reasons to limit pool formation to five years.  The amendment does not affect the 
overall average reduction target of 130 g/km.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A gyártók csatlakozhatnak 
csoportosulásról szóló megállapodásokhoz, 
amennyiben ezek összhangban vannak a 
Szerződés 81. és 82. cikkével, és 
amennyiben üzletileg ésszerű feltételek 
mellett, nyílt, átlátható és 
megkülönböztetéstől mentes részvételt 
biztosítanak bármely csatlakozni kívánó 
gyártónak. Az EU versenyszabályai 
általános érvényének a csoportosulást 
érintő korlátozása nélkül a csoportosulás 
tagjai gondoskodnak különösen arról, hogy 
a csoportosulásra vonatkozó megállapodás 
összefüggésében az alábbi információk 
kivételével nem kerül sor adatok vagy 
ismeretek cseréjére:

5. A gyártók csatlakozhatnak 
csoportosulásról szóló megállapodásokhoz, 
amennyiben ezek összhangban vannak a 
Szerződés 81. és 82. cikkével. Az EU 
versenyszabályai általános érvényének a 
csoportosulást érintő korlátozása nélkül a 
csoportosulás tagjai gondoskodnak 
különösen arról, hogy a csoportosulásra 
vonatkozó megállapodás összefüggésében 
az alábbi információk kivételével nem 
kerül sor adatok vagy ismeretek cseréjére:
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Indokolás

Pooling arrangements under which every external manufacturer could participate in the 
agreed conditions without discrimination would eventually result in introduction of a closed 
emissions trading system for the whole sector. In the context of undertakings' freedom to 
define themselves and taking account of EU competition rules, this phrase should be deleted.  
Pool agreements should be allowed only on a voluntary contract basis without being forced to 
admit external competitors.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A (3) bekezdésben említett értesítés 
esetét kivéve azon csoportosulásban részt 
vevő gyártók, amelyről a Bizottsághoz
tájékoztatás érkezik, e rendelet
alkalmazásában egyetlen gyártónak 
tekintendők.

7. A (3) bekezdésben említett értesítés 
esetét kivéve az azon csoportosulásban 
részt vevő gyártók, amelyről a 
Bizottsághoz információt továbbítottak, az
e rendelet 4. cikkében lefektetett 
kötelezettségeik teljesítése vonatkozásában
egyetlen gyártónak tekintendők. A nyomon 
követési és bejelentési információkat 
rögzítik, jelentést készítenek róluk és 
hozzáférhetõvé teszik az egyes gyártók, 
valamint a csoportosulások központi 
nyilvántartásában.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 2010. január 1-jével kezdődő évre és 
minden későbbi naptári évre vonatkozóan 
a tagállamok nyilvántartást vezetnek a 
területükön nyilvántartásba vett összes új 
személygépkocsi adatairól a II. melléklet A 
részével összhangban.

1. A 2012. január 1-jével kezdõdõ hónapra
és minden késõbbi hónapra vonatkozóan a 
tagállamok nyilvántartást vezetnek a 
területükön nyilvántartásba vett összes új 
személygépkocsi adatairól a II. melléklet A 
részével összhangban. Ezeket az adatokat 
a gyártók, illetve az egyes tagállamokban 
a gyártók által megnevezett importőrök 
vagy képviseletek rendelkezésére 
bocsátják. A tagállamok minden tőlük 
telhetőt megtesznek annak biztosítására, 
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hogy a nyilvántartó szervek működése 
átlátható és a lehető legkevésbé 
bürokratikus legyen.

Indokolás

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012, should take place monthly and should be made 
available to vehicle manufacturers so that manufacturers and customers can be more 
involved in achieving the targets. This amendment seeks to ensure that national reporting 
bodies do not generate unnecessary operating costs and that they operate as effectively and 
with as little red tape as possible.

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok legkésőbb 2011. február 
28-ig és attól kezdve minden évben
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

2. A tagállamok legkésõbb 2012. július 31-
ig és attól kezdve félévente meghatározzák 
és a Bizottságnak továbbítják a II. 
melléklet B. részében felsorolt, hiteles 
könyvvizsgáló által ellenõrzött adatokat az
elõzõ naptári év vonatkozásában. Az 
adatokat a II. melléklet C. részében 
meghatározott formátum szerint kell 
továbbítani.

Indokolás

Monitoring and reporting should start together with the implementation of the regulation in 
2012 in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. It is key that 
manufacturers know early on what the official CO2 figure will be and hence the 
Commission’s provisional calculations must be on a half-year basis. The verification of the 
Member States data by a certified auditor should ensure that Member States collect and 
monitor the CO2 figures from the Certificate of Conformity paper and that the car models are 
allocated to right manufacturers.



PE404.748v02-00 26/37 AD\739973HU.doc

HU

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról, és legkésőbb 2011. 
június 30-ig, majd attól kezdve minden 
évben gyártónként előzetes számítással 
meghatározza a következőket:

4. A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a tagállamok által e cikk alapján 
bejelentett adatokról, és legkésőbb 2012. 
augusztus 30-ig, majd attól kezdve
félévente gyártónként előzetes számítással 
meghatározza a következőket:

Indokolás

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012. Manufacturers should receive information on 
admissible CO2 values in good time for each half-year for the sake of planning certainty.

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A (4) bekezdés szerinti előzetes 
számításról kapott értesítéstől számítva két
hónap áll az adott gyártó rendelkezésére, 
hogy értesítse a Bizottságot az adatokban 
talált esetleges hibákról, megjelölve a 
tagállamot, amelyre a vélt hiba vonatkozik.

5. A (4) bekezdés szerinti előzetes 
számításról kapott értesítéstől számítva
három hónap áll az adott gyártó 
rendelkezésére, hogy értesítse a Bizottságot 
az adatokban talált esetleges hibákról, 
megjelölve a tagállamot, amelyre a vélt 
hiba vonatkozik.

A Bizottság megvizsgálja a gyártóktól 
kapott összes értesítést és szeptember 30-ig
megerősíti, illetőleg módosítja, majd 
megerősíti a (4) bekezdés szerinti előzetes 
számításokat.

A Bizottság megvizsgálja a gyártóktól 
kapott összes értesítést és a következő év 
március 31-ig megerősíti, illetőleg 
módosítja, majd megerősíti, a (4) bekezdés 
szerinti előzetes számításokat.

Indokolás

The accuracy of the data collected by the Member States is crucial for the exact calculation of 
manufacturers’ specific reduction target figures.  Therefore the period in which 
manufacturers can point out irregularities in the data should be extended to at least three 
months.
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Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A Bizottság értesít minden olyan 
gyártót, amelyről az (5) bekezdés szerinti 
számítások alapján a 2010. vagy a 2011. 
év vonatkozásában a Bizottság azt 
állapítja meg, hogy átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátása abban az évben 
meghaladta a gyártó ugyanazon évre 
vonatkozó fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértékét.

törölve

Indokolás

Monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok kijelölik a 
nyomonkövetési adatok e rendelettel 
összhangban történő összegyűjtéséért és 
továbbításáért felelős illetékes hatóságot, 
és e rendelet hatálybalépésétől számítva hat 
hónapon belül értesítik a Bizottságot a 
kijelölt illetékes hatóságról.

7. A tagállamok kijelölik a 
nyomonkövetési adatok e rendelettel 
összhangban történő összegyűjtéséért és 
továbbításáért felelős illetékes hatóságot, 
és e rendelet hatálybalépésétől számítva hat 
hónapon belül értesítik az Európai 
Parlamentet, a Tanácsot és a Bizottságot a 
kijelölt illetékes hatóságról.

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2-5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdés szerinti 
többletkibocsátási díjat a következő 

2. Az (1) bekezdés szerinti 
többletkibocsátási díjat a következő 
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képlettel kell kiszámítani: képlettel kell kiszámítani:

Többletkibocsátás × új személygépkocsik 
száma × a (3) bekezdésben előírt 
többletkibocsátási díj,

Többletkibocsátás × az átlagot tekintve a 
gyártó számára meghatározott kibocsátási 
célértékeknek nem megfelelő új 
személygépkocsik száma × a (3) 
bekezdésben előírt többletkibocsátási díj.

amelyben: amelyben:

a „többletkibocsátás” a gyártó átlagos 
fajlagos kibocsátástöbblete a fajlagos 
kibocsátási célértékéhez képest az adott 
naptári évben, g/km-ben kifejezve, a 
harmadik tizedesjegyre kerekített pozitív 
számként megadva; valamint

a „többletkibocsátás” a gyártó átlagos 
fajlagos kibocsátástöbblete a fajlagos 
kibocsátási célértékéhez képest az adott 
naptári évben, g/km-ben kifejezve, a 
harmadik tizedesjegyre kerekített pozitív 
számként megadva; valamint

az „új személygépkocsik száma” azon új 
személygépkocsik száma, amelyeknek a 
szóban forgó gyártó a gyártója, és 
amelyeket a tárgyévben vettek 
nyilvántartásba.

„Az átlagot tekintve a gyártó számára 
meghatározott kibocsátási célértékeknek 
nem megfelelő új személygépkocsik 
száma” azon új személygépkocsik száma,
melyeket a szóban forgó gyártó állított elő 
és abban az évben vettek nyilvántartásba, 
amelyben a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás meghaladja a gyártó számára 
meghatározott fajlagos kibocsátási 
célértékeket és azt a gyártó nem tudja más 
olyan nyilvántartásba vett járművel 
kompenzálni, melynek szén-dioxid-
kibocsátása a számára meghatározott 
fajlagos kibocsátási célérték alatt van.

3. A többletkibocsátási díj összege: 3. A többletkibocsátási díj összege a 2012-
es naptári évben és az azt követő naptári 
években összehasonlítható lesz más 
széndioxidkibocsátás-csökkentő 
eszközökkel, például az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszerével, de 
összege nem haladhatja meg a 40 eurót.

(a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;
(b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR;
(c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 60 EUR; valamint
(d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az 
azt követő naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 95 EUR.
4. A Bizottság megállapítja az (1) bekezdés 4. A Bizottság megállapítja az (1) bekezdés 
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szerinti többletkibocsátási díj behajtására 
szolgáló módszereket.

szerinti többletkibocsátási díj behajtására 
szolgáló módszereket.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
12. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó intézkedéseket a 
12. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

5. A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

5. A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket el kell különíteni a szén-
dioxid-kibocsátással nem járó, 
fenntartható közlekedési módok 
támogatására, különös tekintettel a 
közlekedési hálózatokra, valamint a 
nagyobb energiahatékonyságot célzó 
kutatásra és a megújuló energiaforrások 
használatára a közlekedési ágazatban, 
továbbá a járműflotta megújításának 
előmozdítására.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság megállapítja az (1) bekezdés 
szerinti többletkibocsátási díj behajtására 
szolgáló módszereket.

4. A Bizottság megállapítja az (1), (2) és 
(3) bekezdés szerinti többletkibocsátási díj 
behajtására szolgáló módszereket.

Indokolás

It is up to the Community to lay down penalties in legislation. However, these need to be 
agreed with the Member States.

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság legkésőbb 2011. október 
31-ig, majd attól kezdve évente jegyzéket 

1. A Bizottság legkésőbb 2013. június 30-
ig, majd attól kezdve évente jegyzéket tesz 
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tesz közzé, amelyben gyártónként 
szerepelnek a következők:

közzé (honlapján is), amelyben 
gyártónként szerepelnek a következők:

Indokolás

The publication of manufacturers' data should begin as and when the regulation is 
introduced, to avoid market distortions and discrimination against manufacturers.  So 
publication of the data should not start until 2013.

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. 2013. október 31-től kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az előző naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
előírt követelményeket.

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

Indokolás

The start date was already laid down in an amendment to Article 8, paragraph 1.

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakgyártói mentesítés kis sorozatban 
dolgozó, független gyártók esetében

Fajlagos kibocsátási célérték kis 
sorozatban dolgozó szakgyártók esetében

1. Az I. melléklet szerint számított fajlagos 
kibocsátási célérték alóli mentesítésre 
irányuló kérelmet nyújthat be az a gyártó, 
amely

1. Az I. melléklet szerint számított fajlagos 
kibocsátási célérték alóli mentesítésre 
irányuló kérelmet nyújthat be az a gyártó, 
amely

(a) naptári évenként legfeljebb 10 000 
olyan személygépkocsit állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba;
valamint

(a) a Közösség nyilvántartásába naptári 
évenként felvett új személygépkocsik
legfeljebb 0,1%-át állítja elő; valamint

(b) nem áll kapcsolatban másik gyártóval. (b) nem áll kapcsolatban másik gyártóval; 
vagy
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(c) ha kapcsolatban áll, vagy állt a jelen 
rendelet hatályba lépésekor, olyan egyedi 
modellek gyártója, mely saját fejlesztési és 
gyártási létesítményekkel rendelkezik.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 a és 7 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Egy gyártó kérheti a Bizottságot, hogy 
a 2006-os átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásához viszonyítva 25%-os 
csökkentést elõíró alternatív célértéket 
határozzon meg az I.melléklet értelmében 
kiszámított célérték helyett, amennyiben
(a) nincs kapcsolt vállalkozása, az 
Európai Unióban évente újonnan 
nyilvántartásba vett gépkocsijainak száma 
az (1) bekezdésben megállapított szám, 
valamint a teljes európai piac 1%-a közé 
esik, valamint
(b) ha van kapcsolt vállalkozása, az 
Európai Unióban évente újonnan 
nyilvántartásba vett gépkocsijainak száma 
– a kapcsolt vállalkozásokkal együtt 
számítva – az (1) bekezdésben 
megállapított szám, valamint a teljes 
európai piac 1%-a közé esik.
7b. A kapcsolt vállalkozások kérhetik a 
Bizottságot, hogy a 2006-os átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátásukhoz 
viszonyítva 25%-os csökkentést előíró 
alternatív célértéket határozzon meg az 
I.melléklet értelmében kiszámított célérték 
helyett, ha az Európai Unióban évente 
újonnan nyilvántartásba vett gépkocsijaik 
száma a kapcsolt vállalkozással együtt az 
(1) bekezdésben megállapított szám 
valamint a teljes uniós piac 1%-a közé 
esik.
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Indokolás

The target of a greater reduction in emissions (25%) will offer manufacturers of specific 
models a greater incentive to make more efforts in this area than fleet manufacturers. Since 
manufacturers of specific models are not generally covered by the derogation under Article 
9(1), on grounds of fairness these additional provisions should be incorporated into the 
Commission proposal.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság 2010-ben jelentést fog az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszteni a könnyű haszongépjárművek 
szén-dioxid-kibocsátásának mérséklésére 
irányuló integrált közösségi közelítésmód
megvalósításában történt előrehaladásról.

1. A Bizottság 2010-ben jelentést fog az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszteni a könnyű haszongépjárművek 
szén-dioxid-kibocsátásának mérséklésére 
irányuló integrált közösségi közelítésmód 
megvalósításában történt előrehaladásról.
A Bizottságnak ugyanebben a 
jelentésében ajánlásokat is meg kell 
fogalmaznia az ökoinnovációk bevezetését 
szolgáló krediteket és tanúsítást 
szabályozó rendelkezésekre vonatkozóan.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amikor a Bizottság olyan új 
jogszabályra tesz javaslatot a könnyű 
haszongépjárművekre és üzemanyagaikra 
vonatkozólag, amely közvetve vagy 
közvetlenül a szén-dioxid-kibocsátás 
növekedéséhez vezet, a Bizottág 
javaslataiban egyértelműen felhívja az 
Európai Parlament és a Tanács figyelmét 
erre a tényre, és minden olyan hatást 
megfontol, amely hátrányosan érinti a 
gyártókat az e rendeletben meghatározott 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátási értékek 
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betartása tekintetében.

Indokolás

The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions. This is coherent with the agreed principles of CARS21: stability, predictability and 
reaching the targets in the most cost efficient way. Therefore, it should be clearly indicated if 
any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A Bizottság felülvizsgálja a 
technológiai fejlesztéseket, és ennek 
megfelelõen a személygépkocsikban 
használt egyéb energiaforrásokra 
vonatkozóan szén-dioxid-egyenértékben 
kifejezett küszöbértékeket határoz meg. 
Azokat az intézkedéseket, amelyek célja e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítása, a 12. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3c. A Bizottság a gépkocsik tényleges 
szén-dioxid-kibocsátásának, valamint a 
további intézkedések és az ökoinnovációk 
jelentette potenciál jobb figyelembe vétele 
érdekében a 715/2007/EK rendeletnek 
megfelelően rendszeresen értékeli a szén-
dioxid-kibocsátás mérésére használt 
vizsgálati ciklusokat, és szükség szerint 
kiigazítja azokat.
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Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3d. A Bizottság hatásvizsgálatot követően 
2014-ig jelentést tesz közzé az 
alapterülettel – mint a fajlagos kibocsátási 
célértékek meghatározásához szükséges 
rendeltetési paraméterrel – kapcsolatos 
adatok rendelkezésre állásáról, és szükség 
szerint a 12. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárásnak megfelelően 
módosítja az I. mellékletet.

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fogyasztók tájékoztatása Végrehajtási intézkedések
2010. január 1-jétől a gyártók kötelesek 
biztosítani, hogy az 1999/94/EK irányelv 
3., 5. és 6. cikkében említett jellegű 
címkék, plakátok vagy írott 
reklámanyagok ismertessék az eladásra 
kínált személygépkocsi fajlagos szén-
dioxid-kibocsátása és az adott 
személygépkocsinak az I. melléklet 
szerinti fajlagos kibocsátási célértéke 
közötti eltérés mértékét.

A 3. cikk (1) bekezdése fa) pontjának 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket,
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak, a 12. cikk (3) bekezdésében
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Indokolás

The approval of eco-innovations at EU level via Comitology assures a harmonized approach.
Comitology is an established procedure under Community law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend existing legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.
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Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 1. Az új személygépkocsik megengedett, 
g/km-ben mért fajlagos szén-dioxid-
kibocsátását az alábbi képlettel kell 
kiszámítani:

1. Az új személygépkocsik megengedett, 
g/km-ben mért fajlagos szén-dioxid-
kibocsátását az alábbi képlettel kell 
kiszámítani:

megengedett fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás = 130 + a × (M – M0),

megengedett fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás = 130 + a × (M – M0),

amelyben: amelyben:
M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege

M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0

f = (1 + atn)6
autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Minden gyártónak biztosítania kell, 
hogy a 2020. január 1-jével kezdődő évben 
és minden azt követő évben legalább az 
elkészült személygépjárművek 8%-a nulla 
kibocsátású jármű legyen. E cél elérése 
érdekében a gyártók élhetnek az 5. cikk 
(1a) bekezdésében megállapított 
csoportosulási lehetõséggel.
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Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 pont – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok a 2010. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden
évben nyilvántartják az alábbi adatokat a 
területükön nyilvántartásba vett minden új 
személygépkocsi vonatkozásában:

1. A tagállamok a 2012. január 1-jével 
kezdődő hónapban, majd attól kezdve 
minden hónapban nyilvántartják az alábbi 
adatokat a területükön nyilvántartásba vett 
minden új személygépkocsi 
vonatkozásában:

Indokolás

The monitoring and reporting of average emissions should begin as and when the regulation 
is introduced, to avoid market distortion and discrimination against manufacturers. So the 
measures should not begin until 2012. Monthly reporting of data on new cars and on CO2 
monitoring is necessary for manufacturers for reasons of planning certainty.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 3 pont –  bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok a 2010. január 1-jével 
kezdődő évben és attól kezdve évről évre
gyártónként meghatározzák az alábbiakat a 
B. részben részletezett módszerekkel 
összhangban:

3. A tagállamok a 2012. január 1-jével 
kezdődő hónapban és ettől kezdve minden 
hónapban gyártónként meghatározzák az 
alábbiakat a B. részben részletezett 
módszerekkel összhangban:
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