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Irányelvjavaslat (COM(2004)0162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD))  

A Bizottság által javasolt szöveg 

 

A Parlament módosításai 

Előterjesztő: Claude Turmes és Bart Staes  

Módosítás: 14 
CÍM 

A gépjárművek újrafelhasználásukra, 
újrafeldolgozásukra és hasznosításukra való 
tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 
Tanács 70/156/EGK irányelvének 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat 

A gépjárművek újrafelhasználásukra, 
újrafeldolgozásukra és hasznosításukra, 
valamint CO2-kibocsátásukra való 
tekintettel történő típusjóváhagyásáról és a 
Tanács 70/156/EGK irányelvének 
módosításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat 

Or.  en 

Indokolás 

Az irányelvnek minimális energiahatékonysági követelményeket is kell tartalmaznia az EU-
ban jóváhagyott új gépjárműtípusokra vonatkozóan. 
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Előterjesztő: Karsten Friedrich Hoppenstedt  

Módosítás: 15 
(3A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

 Az újrafelhasználhatóság, az 
újrafeldolgozhatóság és a hasznosíthatóság 
az EU környezetvédelmi politikájának 
fontos célkitűzései, ezért a 2000/53/EK 
irányelv és ezen irányelv ezekhez való 
hozzájárulását valamennyi érintett üdvözli. 

Or.  de 

Indokolás 

Célszerű a javaslat környezetvédelmi politikai célkitűzéseit a preambulumban kihangsúlyozni. 

 

Előterjesztő: Claude Turmes és Bart Staes 

Módosítás: 16 
(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új) 

 (7a) A gépjárművekből származó 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
korlátozását célzó intézkedések a veszélyes 
éghajlatváltozás megelőzésére irányuló 
uniós célkitűzések megvalósításához 
szükségesek. További eszközöket kell 
elfogadni az ezen irányelvben 
meghatározott maximális kibocsátási 
szintnél jelentősen alacsonyabb szintet 
elérő gépjárművek fejlesztésére és 
gyártására vonatkozó ösztönzők 
létrehozására. Az EU-ban az új 
személygépjárművek átlagos kibocsátása 
2020-ra nem haladhatja meg a 60g/km 
értéket. 

Or.  en 
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Indokolás 

Ezen irányelvnek csak a minimális követelményeket kell meghatároznia, az alacsonyabb 
kibocsátás érdekében egyéb eszközök szükségesek. A Közösség 1996-ban egy 120g/km-es 
célértéket hagyott jóvá, amelyet 2005-re (legkésőbb 2010-re) kellene elérni [COM(95) 689 
végleges; a Tanács 1996. június 25-i következtetései]. A hibrid technológiák, a 
hirdogénüzemű gépjárművek és a bioüzemanyagok segítségével az új gépjárművek 
átlagkibocsátása 2020-ra a felére csökkenthető. 

 

Előterjesztő: Claude Turmes és Bart Staes 

Módosítás: 17 
1. CIKK 

Ezen irányelv a 2. cikkben foglalt 
gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó 
igazgatási és műszaki rendelkezéseket 
határozza meg annak biztosítása érdekében, 
hogy alkatrészeik és alapanyagaik az I. 
függelékben meghatározott minimális 
arányban újrafelhasználhatóak, 
újrafeldolgozhatóak és hasznosíthatóak 
legyenek. 

Ezen irányelv a 2. cikkben foglalt 
gépjárművek típusjóváhagyására vonatkozó 
igazgatási és műszaki rendelkezéseket 
határozza meg a maximális CO2-kibocsátási 
határértékek rögzítése érdekében, valamint 
annak biztosítása érdekében, hogy 
alkatrészeik és alapanyagaik az I. 
függelékben meghatározott minimális 
arányban újrafelhasználhatóak, 
újrafeldolgozhatóak és hasznosíthatóak 
legyenek. 

Or.  en 

Indokolás 

Az irányelvnek minimális energiahatékonysági követelményeket is kell tartalmaznia az EU-
ban jóváhagyott új gépjárműtípusokra vonatkozóan. 

 

Előterjesztő: Dagmar Roth-Behrendt 

Módosítás: 18 
4. CIKK, 5. PONT 

(5) „reprezentatív jármű” a járműtípus azon 
változata, amelyet az engedélyező hatóság 
az újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és a 
hasznosítás vonatkozásában a 
legproblematikusabbnak tekint; 

(5) „reprezentatív jármű” a járműtípus azon 
változata, amelyet az engedélyező hatóság 
az újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és a 
hasznosítás vonatkozásában a 
legproblematikusabbnak tekint; 
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 Ezen járműveket az engedélyező hatóság a 
gyártóval egyetértésben a típus különböző 
változatai közül választja ki. 

 Ennek során az alábbi kritériumokat kell 
figyelembe venni: 

 - a felépítmény típusa; 

 - a kínált felszereltségi fokozatok; 
 - a kínált, és a gyártó felelősségére 

a gépjárműbe adott esetben beszerelt 
extra felszerelés. 

Or.  de 

Indokolás 

A Bizottság javaslatával (ld. 6.2.3.) összhangban indokolt egyértelművé tenni, hogy a 
kiválasztást a gyártóval egyetértésben az engedélyező hatóság végzi el, valamint a javasolt 
kritériumokat beilleszteni. 

 

Előterjesztő: Chris Davies 

Módosítás: 19 
4. CIKK, 5. PONT 

(5) „reprezentatív jármű” a járműtípus azon 
változata, amelyet az engedélyező hatóság 
az újrafelhasználás, az újrafeldolgozás és a 
hasznosítás vonatkozásában a 
legproblematikusabbnak tekint; 

(5) „reprezentatív jármű” a járműtípus azon 
változata, amelyet az engedélyező hatóság a 
gyártóval egyetértésben az újrafelhasználás, 
az újrafeldolgozás és a hasznosítás 
vonatkozásában a legproblematikusabbnak 
tekint; 

Or.  en 

Indokolás 

A megfelelő gépjármű kiválasztásába a gyártót is be kell vonni, a végleges döntést azonban 
továbbra is az engedélyező hatóságnak kell meghoznia. 
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Előterjesztő: Claude Turmes és Bart Staes 

Módosítás: 20 
5. CIKK, (2A) BEKEZDÉS (új) 

 (2a) A gyártónak igazolnia kell, hogy 
megfelel a 2000/53/EK irányelv 4. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában foglalt 
rendelkezéseknek. 

Or.  en 

Indokolás 

A 2000/53/EK irányelv 2003. július 1-től tiltja az ólom, a higany, a kadmium és a hat 
vegyértékű króm használatát a gépjárművekben és alkatrészeikben. A típusjóváhagyás nem 
engedélyezhető, ha a gépjármű – az ELV-irányelvben meghatározott feltételek fennállásának 
esetét leszámítva – ilyen anyagokat tartalmaz. 

 

Előterjesztő: Holger Krahmer 

Módosítás: 21 
5. cikk, (3) bekezdés 

(3) Az engedélyező hatóság megvizsgálja, 
hogy a polimerekből vagy elasztomerekből 
előállított és az ezen irányelv I. 
függelékének 2. bekezdése szerinti bontási 
listán szereplő alkatrészeket a Bizottság 
2003. február 27-i, a 2000/53/EK irányelv 
szerinti alkatrész- és anyagkódolási 
szabványok létrehozásáról szóló 
2003/138/EK határozata értelmében 
kódolták-e. 

(3) Az engedélyező hatóság megvizsgálja, 
hogy a gyártó megtette-e a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy a 
polimerekből vagy elasztomerekből 
előállított és az ezen irányelv I. 
függelékének 2. bekezdése szerinti bontási 
listán szereplő alkatrészeket a Bizottság 
2003. február 27-i, a 2000/53/EK irányelv 
szerinti alkatrész- és anyagkódolási 
szabványok létrehozásáról szóló 
2003/138/EK határozata értelmében 
kódolják. 

Or.  de 

Indokolás 

A gyakorlatban a polimerekből vagy elasztomerekből előállított alkatrészeket csak a gyártás 
megkezdése előtti utolsó szakaszban kódolják, amikorra a típusvizsgálat már lezárult. Ezen 
rendelkezés alkalmazása azzal járna, hogy a gyártónak további prototípusokat kellene 
építenie ahhoz, hogy a polimerekből vagy elasztomerekből előállított alkatrészeket a vizsgálat 
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időpontja előtt kódolni tudja. Mindkét fél számára hatékonyabb megoldás lenne, ha az 
engedélyező hatóság azt ellenőrizné, hogy a gyártó megtette-e a szükséges intézkedéseket (és 
egyúttal a felelősséget is átvállalná) annak biztosítására, hogy az említett alkatrészeket 
kódolják. Az engedélyező hatóság egy későbbi időpontban természetesen újból ellenőrizheti a 
gyártót. 

 

Előterjesztő: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Módosítás: 22 
6. cikk, (3) bekezdés 

(3) Ezen irányelv IV. függelékének (2) 
bekezdése értelmében a tagállamok 
kijelölnek egy hatóságot az előzetes 
vizsgálat elvégzésére és az előzetes 
vizsgálatról szóló igazolás kiállítására. 

(3) Az előzetes vizsgálatot egy hatóság végzi 
el és kiállítja az előzetes vizsgálatról szóló 
igazolást. 

Or.  de 

Indokolás 

Az egyes tagállamokban léteznek típusellenőrző hatóságok. Igen fontos, hogy az ezen irányelv 
betartását ellenőrző állami szervek elfogadott és elismert hatóságok legyenek, amelyek 
képesek a gépjárművek és felépítményük értékelésére. A meglévő típusellenőrző hatóságok 
erre képesek, szavatolják a jogbiztonságot és elkerülik az európai verseny torzulását. 

 

Előterjesztő: Claude Turmes és Bart Staes 

Módosítás: 23 
7. CIKK, BEVEZETŐ RÉSZ 

Az ezen irányelv V. függelékében felsorolt 
alkatrészeknek: 

Amennyiben a gyártó nem igazolja, hogy az 
alkatrészek megfelelnek a vonatkozó 
biztonsági szabványoknak, nem biztosít 
minden szükséges garanciát és nem tesz 
eleget a felelősségre vonatkozó nemzeti 
jogszabályok által előírt szabványoknak, az 
ezen irányelv V. függelékében felsorolt 
alkatrészeknek: 

Or.  en 
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Előterjesztő: Claude Turmes és Bart Staes 

Módosítás: 24 
7A. cikk (új) 

 7a. cikk 
 CO2-kibocsátási határértékek 
 (1) 2010. január 1-től a tagállamoknak a 

CO2-kibocsátás vonatkozásában EK-
típusjóváhagyást vagy nemzeti 
típusjóváhagyást csak azon 
gépjárműtípusok számára nyújthatnak, 
amelyek megfelelnek az alábbi 
követelménynek:  

 - az M1 és N1 kategóriába tartozó, teljesen 
felszerelt gépjárművek maximális CO2-
kibocsátásának 2010-ben 45 + (0.08 × a 
gépjármű tömege) g/km-nek kell lennie, 
amely érték évente 3%-kal csökken. 

 (2) A gyártónak az engedélyező hatóság 
rendelkezésére kell bocsátania az (1) 
bekezdésben foglalt rendelkezéseknek való 
megfelelés ellenőrzéséhez szükséges 
részletes műszaki adatokat.  

Or.  en 

Indokolás 

Az EU az M1 kategóriájú járművekre vonatkozóan 120g/km kibocsátási célértéket határozott 
meg, amelyet legkésőbb 2010-re kell elérni. A 2010-es cél elérése érdekében a 2004 és 2010 
közötti időszakban az éves fejlődésnek 4,3%-nak kell lennie, miközben az 1995 és 2003 közötti 
időszakban évi 1,6%-os fejlődést értek el. Ezért a 2010-re vonatkozó célkitűzés eléréséhez 
további intézkedések szükségesek. Ezen irányelv nem alkalmas arra, hogy az értékesített új 
autók átlagos CO2-kibocsátásával foglalkozzék, mivel egyes gépjárműtípusok jóváhagyására, 
nem pedig a gépjárműpark-üzemanyag mix jóváhagyására irányul. Ezért alakítottuk ki azt a 
megközelítést, hogy gépjárműtípusokra vonatkozóan állapítunk meg maximális CO2-
határértékeket.  Az ismertetett képlet a könnyű gépjárművekre vonatkozó (2010-től hatályos) 
japán szabványok és a nehéz gépjárművekre vonatkozó (2008. júliusában hatályba lépő), 
második szakaszbeli kínai szabványok elegyítése, amelyet a könnyű gépjárművek esetében 
mintegy 10%-kal, a nehéz gépjárművek esetében pedig mintegy 15%-kal szigorítottunk. 
Ezenfelül beillesztettük az N1 kategóriájú gépjárműveket (könnyű haszongépjárművek vagy 
kisteherautók), ami a CO2-szabványnak a tömeggel való összefüggése miatt kivitelezhető. 
Ezen szabványok Európát a globális „legjobb gyakorlattal” hoznák azonos szintre, és 
hatékonyan segítenék az európai ipart abban, hogy felkészüljön a japán és kínai 
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szabályozásnak való megfelelésre, ezáltal lehetővé téve az ezen piacokhoz való hozzáférést. 

 

Előterjesztő: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Módosítás: 25 
10. CIKK, (3) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ 

(3) [36 hónappal ezen irányelv hatályba 
lépése után] –tól/től: 

(3) [54 hónappal ezen irányelv hatályba 
lépése után] –tól/től: 

Or.  de 

Indokolás 

Annak szükségessége, hogy a valamennyi gyártó által gyártott valamennyi típust a 
típusvizsgálat alá vonjuk, mind az engedélyező hatóságok, mind a gyártók számára 
leküzdhetetlen adminisztrációs terheket jelentene. Jelenleg egyedül Európában kb. 600 típus 
létezik, amelyek vizsgálata 36 hónapon belül kivitelezhetetlen. Ezenkívül az európai uniós 
gyakorlatnak is az felel meg, ha az új típusok vizsgálatát részesítjük előnyben. Emellett 
különbséget kellene tenni az új és a már létező típusok között: Ha az új típusok vizsgálata 
részesül előnyben, azáltal biztosítjuk, hogy a piacra kerülő valamennyi új típust alávetik a 
vizsgálatnak. A már létező típusokat azt követően fokozatosan meg lehet vizsgálni. 

 

Előterjesztő: Dagmar Roth-Behrendt 

Módosítás: 26 
10. CIKK, (3) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ 

(3) [36 hónappal ezen irányelv hatályba 
lépése után] –tól/től: 

(3) [54 hónappal ezen irányelv hatályba 
lépése után] –tól/től: 

Or.  de 

Indokolás 

A már a piacon értékesített típusok típusellenőrzése céljából a gyártóknak elegendő időt kell 
rendelkezésre bocsátani a típusellenőrzésre. A hulladékra vonatkozó jogszabályok a piacon 
lévő típusokra 12 hónapos átmeneti időszakot irányoznak elő. A javasolt időkeret figyelembe 
veszi, hogy egyrészt egyes típusok a modellváltás révén kifutnak, másrészt a hosszabb 
élettartamú típusokat be kell vonni az irányelvbe. 
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Előterjesztő: Chris Davies 

Módosítás: 27 
10. CIKK, (3) BEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ 

(3) Amennyiben az ezen irányelvben foglalt 
követelmények nem teljesülnek, a 
tagállamoknak [36 hónappal ezen irányelv 
hatályba lépése után] –tól/től: 

(3) Amennyiben az ezen irányelvben foglalt 
követelmények nem teljesülnek, a 
tagállamoknak [54 hónappal ezen irányelv 
hatályba lépése után] –tól/től: 

Or.  en 

Indokolás 

A kitűzött időpontnak környezetvédelmi szempontból ambiciózusnak kell lennie, ám tekintettel 
kell lenni az ipar azon gyakorlati nehézségeire, amelyekkel a 36 hónapos határidő 
teljesítésének előírása esetén kellene szembenéznie. 

 

Előterjesztő: Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Módosítás: 28 
I. FÜGGELÉK, 9A. PONT (új) 

 9a. Az ezen irányelvben megfogalmazott 
célok elérésének ellenőrzésére a hatóság a 
gyártóval egyetértésben választhatja a 
felülvizsgálat egyéb módozatait. Ezek 
eltérhetnek az itt meghatározott 
módozatoktól, amennyiben a felülvizsgálat 
megbízható módját jelentik. 

Or.  de 

Indokolás 

A felülvizsgálat meghatározott módjainak előírása helyett biztosítani kell a hatóság számára, 
hogy más módokat válasszon, amennyiben az csökkenti a hatóság és a gyártó terheit. 
Ugyanakkor biztosítani kell, hogy ezen egyéb felülvizsgálati módok megbízhatóak legyenek. E 
második feltétel szavatolja, hogy ezen irányelv céljai teljesüljenek. 
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