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Módosítás 11
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A rendelet célja a közlekedésre 
fordított energia összfogyasztásának 
csökkentése. Az összfogyasztás 
csökkentésével a személygépkocsik 
kibocsátásának technikai eszközökkel 
történõ csökkentésére és általában a 
mobilitás iránti igény csökkentésére kell 
fordítani a figyelmet. A mobilitás iránti 
igény csökkentésének célját valamennyi 
politikai területen szem elõtt kell tartani, 
különösen a területhasználat tervezése és 
a tömegközlekedési rendszerek 
vonatkozásában. A mobilitás iránti igényt 
a vasúthálózat fejlesztése révén a 
közutakról a vasút felé kell terelni. 
Kísérletet kell tenni arra is, hogy 
befolyásolják a fogyasztók magatartását, 
például vezetési stílusát. 

Or. fi

Módosítás 12
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) 2007. február 24-én az Európai 
Parlament határozatot fogadott el a 
személygépkocsik és a könnyû 
haszongépjármûvek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi stratégiáról. 
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Or. en

Indokolás

Figyelembe kell venni az Európai Parlament által a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésérõl 
elfogadott határozatot is.

Módosítás 13
Dorette Corbey

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 keretszabályozásra fog javaslatot 
tenni, amely a jármûvek 
motortechnológiáinak fejlesztése révén az 
új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 130 g/km-re való kötelezõ 
leszorítását irányozza elõ. 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 
mûszaki fejlesztések és a bioüzemanyagok 
használatának fokozása révén további 10 
g/km-es – vagy ha mûszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékû – CO2-
csökkentést kell elérni. A 
személygépkocsiknak betudható 

(10) Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 2020-ig történő legalább 
20%-os csökkentésére tett független uniós 
kötelezettségvállalás teljesítése érdekében 
szükség van a közlekedési ágazat szén-
dioxid-kibocsátásának nagyarányú 
csökkentésére. Ezt szem előtt tartva az új 
gépkocsik átlagos szén-dioxid-kibocsátása 
2012-re 120 g/km-ben meghatározott
célértékének a járművek 
motortechnológiáinak fejlesztése révén
való elérésére, valamint 2025-re 80 g /km-
ben kötelező érvénnyel meghatározott 
hosszú távú célértékre van szükség. A 
hosszú távú célkitűzések megteremtik az 
autógyártók számára az alacsony 
kibocsátású gépjárművekre irányuló 
befektetések tervezéséhez szükséges 
hosszú távú szabályozási biztonságot. 
Összhangban a gyártók önkéntes 
kötelezettségvállalásain alapuló 
megközelítéssel, a célkitűzések magukban 
foglalják 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 
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összkibocsátást továbbá a fogyasztói 
magatartás is befolyásolja, ezért a 
fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy 
az új gépkocsik teljesítik-e az e rendeletben 
elõírt kibocsátási célértékeket.

európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében figyelembe vesznek. 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 
elõírt kibocsátási célértékeket.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2012-re eredetileg 120 grammot javasolt kiegészítõ intézkedések nélkül, amelynek 
az eléréséhez szükséges technológia rendelkezésre áll. Ezenkívül kötelezõ hosszú távú célokra 
van szükség annak érdekében, hogy az autógyártók számára szükséges hosszú távú 
perspektívát nyújtsanak.

Módosítás 14
Rebecca Harms

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 keretszabályozásra fog javaslatot 
tenni, amely a jármûvek 
motortechnológiáinak fejlesztése révén az 
új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 130 g/km-re való kötelezõ 
leszorítását irányozza elõ. 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) 

(10) Szükség van olyan jogi 
keretszabályozásra, amely a jármûvek 
motortechnológiáinak fejlesztése révén az 
új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 120 g/km-re való kötelezõ 
leszorítását irányozza elõ. A 
személygépkocsiknak betudható 
összkibocsátást továbbá a fogyasztói 
magatartás is befolyásolja, ezért a 
fogyasztókat tájékoztatni kell a gépjármû 
teljesítményérõl, beleértve a 
légkondicionálás hozzájárulásának -
egyenértékét, valamint arról, hogy az új 
gépkocsik teljesítik-e az e rendeletben 
elõírt kibocsátási célértékeket.
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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 
mûszaki fejlesztések és a bioüzemanyagok 
használatának fokozása révén további 10 
g/km-es – vagy ha mûszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékû – 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 
elõírt kibocsátási célértékeket.

Or. en

Módosítás 15
Jens Holm

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 keretszabályozásra fog javaslatot 
tenni, amely a jármûvek 
motortechnológiáinak fejlesztése révén az 
új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 130 g/km-re való kötelezõ 
leszorítását irányozza elõ. 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 

(10) Szükség van olyan jogi 
keretszabályozásra, amely a jármûvek 
motortechnológiáinak fejlesztése révén a 
közösségi cél teljesítése érdekében 2012-re
az új gépkocsik átlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 120 g/km-re való kötelezõ 
leszorítását irányozza elõ.  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 
elõírt kibocsátási célértékeket.
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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 
mûszaki fejlesztések és a bioüzemanyagok 
használatának fokozása révén további 10 
g/km-es – vagy ha mûszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékû – 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 
elõírt kibocsátási célértékeket.

Or. en

Indokolás

A bizottsági rendelet az új személygépkocsik átlagos szén-dioxid-kibocsátását 130 g CO2/km-
ben határozza meg, a jármûvek motortechnológiáinak fejlesztése, továbbá egyéb intézkedések 
révén, amelyek 10 g/km-os csökkentésnek felelnek meg. E módosítás a 120 g-os célt kizárólag 
a jármûmotor-technológiára vonatkozó intézkedések révén irányozza elõ. Nemcsak hogy a 
szükséges technológia rendelkezésre áll , de a 120 g CO2/km-es célt már kétszer is 
elhalasztották. Ennélfogva nem indokolt ennek további késleltetése.

Módosítás 16
Johannes Blokland

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 
keretszabályozásra fog javaslatot tenni, 

(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 
keretszabályozásra fog javaslatot tenni, 
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amely a jármûvek motortechnológiáinak 
fejlesztése révén az új gépkocsik átlagos 
szén-dioxid-kibocsátásának 130 g/km-re 
való kötelezõ leszorítását irányozza elõ.
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 
mûszaki fejlesztések és a bioüzemanyagok 
használatának fokozása révén további 10 
g/km-es – vagy ha mûszaki szempontból 
szükséges, ezzel egyenértékû – 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 
elõírt kibocsátási célértékeket.

amely a jármûvek motortechnológiáinak 
fejlesztése révén az új gépkocsik átlagos 
szén-dioxid-kibocsátásának 130 g/km-re 
való kötelezõ leszorítását irányozza elõ.
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 
mûszaki fejlesztések és a fenntartható
bioüzemanyagok használatának fokozása 
révén további 10 g/km-es – vagy ha 
mûszaki szempontból szükséges, ezzel 
egyenértékû – 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 
elõírt kibocsátási célértékeket.

Or. en

Módosítás 17
Kurt Joachim Lauk

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az Európai Parlament a Bizottság 
2007. február 7-i közleményére vonatkozó 
véleményében rámutatott, hogy egy új 
típusú gépjármû kifejlesztéséhez 5-7 évre 
van szükség, ezért most felszólítja a 
Bizottságot, hogy 2015-ig ne határozzon 
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meg végérvényesen kötelezõ szén-dioxid-
kibocsátási célértékeket.

Or. de

Indokolás

A gépjármûipar 5–7 évig terjedõ fejlesztési és gyártási ciklusa fényében kötelezõ érvényû 
célérték csak 2015 utánra szabhatók. Egy korábbi dátum megállapítása nem tükrözné a 
gazdasági valóságot.

Módosítás 18
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A nulla kibocsátású gépjármûvek 
csökkentik a fosszilis üzemanyag-
függõségünket. Ugyan a nulla 
kibocsátású jármûveknek szánt 
üzemanyag elõállítása szén-dioxid-
kibocsátással jár, e jármûvek 
üvegházhatású gázkibocsátásának 
teljesítményszintje a belsõégésû 
motorokkal meghajtott autókhoz képest 
jobb. Az ilyen jármûvek – mint például az 
elektromos autók vagy a hibrid autók –
fejlesztését és elõállítását ezért ösztönözni 
kell azáltal, hogy 2020-tól kezdõdõen az új 
gépjármûvek legalább 8%-a elõírásként 
nulla kibocsátású jármû legyen.

Or. en

Indokolás

Számos nulla kibocsátású jármûfajta – például az elektromos vagy hibrid autó – létezik már 
évek óta és több gyártó is állít elõ ilyen jármûveket, de a nulla kibocsátású jármûvek 
nagyarányú piacra dobására ezidáig nem került még sor. Szükség van az ilyen jármûvek 
gyártásának ösztönzésére.
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Módosítás 19
Chris Davies

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)
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 célkitûzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a kibocsátás 

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínûsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérõ fogyasztói igényeket, a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó célértékeket a 
személygépkocsik rendeltetésének 
függvényében, lineáris alapon kell 
meghatározni. A rendeltetés 
meghatározására a legalkalmasabb 
paraméter az alapterület (a nyomtáv és a 
tengelytávolság szorzata), mivel ez jobban 
ösztönöz a jármûvek súlyának 
csökkentésére, mint a tömeg alternatív 
paramétere. A rendeletetésen alapuló 
megközelítés hosszú távú értékelésének 
megkönnyítése érdekében az alapterület 
paraméterére vonatkozóan is szükséges
minden esetben adatokat gyûjteni. A 
célértékek meghatározásakor figyelembe 
kell venni az új gépkocsik tömegének és 
alapterületének várható alakulását 2012-
ig, és el kell kerülni azokat az esetleges 
ösztönzõket, amelyek – a szükségszerûen 
magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
célértékbõl való profitálás érdekében – a 
jármûvek tömegének és alapterületének
növelését eredményeznék. Ezért a 2012-re 
kitûzött célértékek meghatározása során 
számolni kell annak lehetõségével, hogy a 
jövõben a gyártók önálló döntése 
következtében az újonnan gyártott és az 
uniós piacra kerülõ gépkocsik tömege, 
valamint alapterülete autonóm módon 
növekedni fog. Végül a célkitûzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a kibocsátás 
csökkentését, ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a legjelentõsebb csökkenés a nagyobb 
tömegû gépkocsik esetében érhetõ el.
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csökkentését, ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a legjelentõsebb csökkenés a nagyobb 
tömegû gépkocsik esetében érhetõ el.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a “tömegen” alapuló paraméter alkalmazására irányuló javaslata bünteti a 
könnyebb autókat elõállító gyártókat.  Ez káros volna, hiszen a súlycsökkenés a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésének az egyik legfontosabb eszköze.  A paramétert ezért az 
alapterületben kell megadni.

Módosítás 20
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínûsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérõ 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 megfelelõ 
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)
vonatkozóan is szükséges adatokat 
gyûjteni. A célértékek meghatározásakor 

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínûsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérõ fogyasztói igényeket, a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó célértékeket a 
személygépkocsik rendeltetésének 
függvényében, lineáris alapon kell 
meghatározni. A rendeltetés 
meghatározására a legalkalmasabb 
paraméter az alapterület (a nyomtáv és a 
tengelytávolság szorzata), mivel ez jobban 
ösztönöz a jármûvek méretének 
csökkentésére, mint a tömeg alternatív 
paramétere. A rendeletetésen alapuló 
megközelítés hosszú távú értékelésének 
megkönnyítése érdekében az „alapterület” 
paraméterére vonatkozóan is szükséges
minden esetben adatokat gyûjteni. A 
célértékek meghatározásakor figyelembe 
kell venni az új gépkocsik tömegének és 
alapterületének várható alakulását 2012-
ig, és el kell kerülni azokat az esetleges 
ösztönzõket, amelyek – a szükségszerûen 
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figyelembe kell venni az új gépkocsik 
tömegének várható alakulását 2012-ig, és 
el kell kerülni azokat az esetleges 
ösztönzõket, amelyek – a szükségszerûen 
magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
célértékbõl való profitálás érdekében – a 
jármûvek tömegének növelését 
eredményeznék. Ezért a 2012-re kitûzött 
célértékek meghatározása során számolni 
kell annak lehetõségével, hogy a jövõben a 
gyártók önálló döntése következtében az 
újonnan gyártott és az uniós piacra kerülõ 
gépkocsik tömege autonóm módon 
növekedni fog. Végül a célkitûzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a kibocsátás 
csökkentését, ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a legjelentõsebb csökkenés a nagyobb 
tömegû gépkocsik esetében érhetõ el.

magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
célértékbõl való profitálás érdekében – a 
jármûvek tömegének és alapterületének
növelését eredményeznék. Ezért a 2012-re 
kitûzött célértékek meghatározása során 
számolni kell annak lehetõségével, hogy a 
jövõben a gyártók önálló döntése 
következtében az újonnan gyártott és az 
uniós piacra kerülõ gépkocsik tömege, 
valamint alapterülete autonóm módon 
növekedni fog. Végül a célkitûzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a kibocsátás 
csökkentését, ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a legjelentõsebb csökkenés a nagyobb 
tömegû gépkocsik esetében érhetõ el.

Or. en

Indokolás

A tömeg paramétert az alapterülettel kell felváltani, annak elkerülése végett, hogy a rendelet 
más technológiákkal szemben elõnyben részesítsen bizonyos szén-dioxid-kibocsátást 
csökkentõ technológiákat (pl. a dízelesedés, hibridizáció). Az alapterület paraméter nagyobb 
szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövõben e tekintetben várható változások nem lesznek 
olyan jelentõsek, mint a tömeg esetében. 

Módosítás 21
Anders Wijkman

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 

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínûsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérõ fogyasztói igényeket, a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó célértékeket a 
személygépkocsik rendeltetésének 
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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)
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 célkitûzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a kibocsátás 
csökkentését, ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a legjelentõsebb csökkenés a nagyobb 
tömegû gépkocsik esetében érhetõ el.

függvényében, lineáris alapon kell 
meghatározni. A rendeltetés 
meghatározására a legalkalmasabb 
paraméter az alapterület (a nyomtáv és a 
tengelytávolság szorzata), mivel ez jobban 
ösztönöz a jármûvek méretének 
csökkentésére, mint a tömeg alternatív 
paramétere. A rendeletetésen alapuló 
megközelítés hosszú távú értékelésének 
megkönnyítése érdekében az alapterület 
paraméterére vonatkozóan is szükséges 
adatokat gyûjteni. A célértékek 
meghatározásakor figyelembe kell venni az 
új gépkocsik tömegének és alapterületének
várható alakulását 2012-ig, és el kell 
kerülni azokat az esetleges ösztönzõket, 
amelyek – a szükségszerûen magasabb 
szén-dioxid-kibocsátási célértékbõl való 
profitálás érdekében – a jármûvek 
tömegének és alapterületének növelését 
eredményeznék. Ezért a 2012-re kitûzött 
célértékek meghatározása során számolni 
kell annak lehetõségével, hogy a jövõben a 
gyártók önálló döntése következtében az 
újonnan gyártott és az uniós piacra kerülõ 
gépkocsik tömege, valamint alapterülete
autonóm módon növekedni fog. Végül a
célkitûzések differenciálása révén 
valamennyi kategóriában ösztönözni lehet 
a kibocsátás csökkentését, ugyanakkor el 
kell ismerni, hogy a legjelentõsebb 
csökkenés a nagyobb tömegû gépkocsik 
esetében érhetõ el.

Or. en

Indokolás

Az alapterületen alapuló szabványok több lehetõséget hagynak nyitva az autógyártók számára 
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére és nem büntetik a súlycsökkentést mint megfelelési 
lehetõséget.
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Módosítás 22
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínûsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérõ 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 megfelelõ 
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) 
vonatkozóan is szükséges adatokat 
gyûjteni. A célértékek meghatározásakor 
figyelembe kell venni az új gépkocsik 
tömegének várható alakulását 2012-ig, és 
el kell kerülni azokat az esetleges 
ösztönzõket, amelyek – a szükségszerûen 
magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
célértékbõl való profitálás érdekében – a 
jármûvek tömegének növelését 
eredményeznék. Ezért a 2012-re kitûzött 
célértékek meghatározása során számolni 
kell annak lehetõségével, hogy a jövõben a 
gyártók önálló döntése következtében az 
újonnan gyártott és az uniós piacra kerülõ 
gépkocsik tömege autonóm módon 
növekedni fog. Végül a célkitûzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a kibocsátás 

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínûsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérõ fogyasztói igényeket, a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozó célértékeket a 
személygépkocsik rendeltetésének 
függvényében, lineáris alapon kell 
meghatározni. A rendeltetés 2012 utáni 
meghatározására a legalkalmasabb 
paraméter az alapterület (a nyomtáv és a 
tengelytávolság szorzata). Az átlagos 
célértékek 2013-tól történõ 
megkülönböztetése érdekében az 
alapterület paraméterére vonatkozóan 
szükséges adatokat gyûjteni. A célértékek 
meghatározásakor figyelembe kell venni az 
új gépkocsik tömegének várható alakulását 
2012-ig, és el kell kerülni azokat az 
esetleges ösztönzõket, amelyek – a 
szükségszerûen magasabb szén-dioxid-
kibocsátási célértékbõl való profitálás 
érdekében – a jármûvek tömegének 
növelését eredményeznék. Ezért a 2012-re 
kitûzött célértékek meghatározása során 
számolni kell annak lehetõségével, hogy a 
jövõben a gyártók önálló döntése 
következtében az újonnan gyártott és az 
uniós piacra kerülõ gépkocsik tömege 
autonóm módon növekedni fog. Végül a 
célkitûzések differenciálása révén 
valamennyi kategóriában ösztönözni lehet 
a kibocsátás csökkentését, ugyanakkor el 
kell ismerni, hogy a legjelentõsebb 
csökkenés a nagyobb tömegû gépkocsik 
esetében érhetõ el.
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csökkentését, ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a legjelentõsebb csökkenés a nagyobb 
tömegû gépkocsik esetében érhetõ el.

Or. en

Indokolás

Az alapterületre vonatkozó adatok 2010-tõl lesznek elérhetõk, és 2012 után az átlagos 
célérték megkülönböztetésére kell azokat használni.

Módosítás 23
Kurt Joachim Lauk

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) 
vonatkozóan is szükséges adatokat 
gyűjteni. A célértékek meghatározásakor 
figyelembe kell venni az új gépkocsik 
tömegének várható alakulását 2012-ig, és 

(12) Annak érdekében, hogy a 
személygépkocsi-piac sokszínûsége 
megmaradjon, és hogy e piac képes legyen 
kielégíteni az eltérõ 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 megfelelõ 
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) 
vonatkozóan is szükséges adatokat 
gyûjteni. A célértékek meghatározásakor 
figyelembe kell venni az új gépkocsik 
tömegének várható alakulását 2015-ig, és 
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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 célkitûzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a kibocsátás 
csökkentését, ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a legjelentõsebb csökkenés a nagyobb 
tömegû gépkocsik esetében érhetõ el.

el kell kerülni azokat az esetleges 
ösztönzõket, amelyek – a szükségszerûen 
magasabb szén-dioxid-kibocsátási 
célértékbõl való profitálás érdekében – a 
jármûvek tömegének növelését 
eredményeznék. Ezért a 2015-re kitûzött 
célértékek meghatározása során számolni 
kell annak lehetõségével, hogy a jövõben a 
gyártók önálló döntése következtében az 
újonnan gyártott és az uniós piacra kerülõ 
gépkocsik tömege autonóm módon 
növekedni fog. Végül a célkitûzések 
differenciálása révén valamennyi 
kategóriában ösztönözni lehet a kibocsátás 
csökkentését, ugyanakkor el kell ismerni, 
hogy a legjelentõsebb csökkenés a nagyobb 
tömegû gépkocsik esetében érhetõ el.

Or. de

Indokolás

Figyelembe véve az autóipar 5-7 évre terjedõ szokványos fejlesztési és termelési ciklusát, 
kötelezõ érvényû célértékeket csak 2015-tõl lehet eredményesen meghatározni. Egy ennél 
korábbi céldátum a gazdasági realitással ellentétes volna.

Módosítás 24
Riitta Myller

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) E rendelet célja, hogy megfelelõ 
ösztönzõket teremtsen a jármûipar számára 
az új technológiákba való beruházásra. A 
rendelet közvetlenül elõmozdítja az 
ökoinnovációt és tekintetbe veszi a 
jövõbeni technológiai fejlõdést. Mindez 
növeli az európai ipar versenyképességét, 
és minõségi munkahelyeket teremt.

(13) E rendelet célja, hogy megfelelõ 
ösztönzõket teremtsen a jármûipar számára 
az új technológiákba való beruházásra. A 
rendelet közvetlenül elõmozdítja az 
ökoinnovációt és tekintetbe veszi a 
jövõbeni technológiai fejlõdést. A hibrid és 
elektromos autók fejlesztését különösen 
elõ kell segíteni, mivel azok a 
hagyományos személygépjármûveknél 
jóval alacsonyabb kibocsátással 
rendelkeznek. Mindez növeli az európai 
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ipar versenyképességét, és minõségi 
munkahelyeket teremt.

Or. fi

Módosítás 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 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. A 
Bizottság mérlegelheti annak lehetõségét, 
hogy belefoglalja az ökoinnovációs 
intézkedéseket a teszteljárások 
felülvizsgálatába a 715/2007/EK rendelet 
14. cikke (3) bekezdésének értelmében, 
figyelembe véve a technikai és környezeti 
hatásokat.

Or. en

Módosítás 26
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Elismerve az e rendelet 
hatálybalépését követõen forgalomba 
kerülõ rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású jármûtechnológiák korai 
generációinak igen magas kutatási és 
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fejlesztési költségeit, valamint gyártási 
egységköltségeit, e rendelet ideiglenes 
hatállyal olyan egyedi rendelkezéseket is 
tartalmaz, amelyek célja a rendkívül 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
jármûvek európai piacra való 
bevezetésének felgyorsítása a forgalomba 
hozatal kezdeti szakaszában.

Or. en

Módosítás 27
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az éghajlatváltozásra vonatkozó 
célok elérése érdekében az Európai 
Uniónak a szén-dioxid-kibocsátásmentes 
mobilitás elérését kell rövid távú célként 
kitûznie. Az autógyártóknak törekedniük 
kell arra, hogy 2050-tõl nulla kibocsátású 
személygépkocsikat állítsanak elõ.

Or. en

Indokolás

Kizárólag világos és nagyra törõ célokkal éri el az EU, hogy a tiszta gépjármû-technológiák 
terén a világ élvonalába kerüljön/élvonalában maradjon.

Módosítás 28
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Az alternatív üzemanyagok 
életciklusuk alapjána szén-dioxid-
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kibocsátás jelentõs csökkentését kínálják. 
E rendelet ezért magában foglalja az 
alternatív üzemanyaggal mûködõ 
jármûveknek az európai piacokra történõ 
további bevezetését célzó egyedi 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Az alternatív üzemanyagokkal is mûködõképes jármûvek fejlesztését támogatni kell. Minthogy 
az alternatív üzemanyagok életciklusuk alapján a szén-dioxid-kibocsátás jelentõs 
csökkentésének lehetõségét kínálják, a jármûflottát úgy kell átalakítani, hogy fel tudja 
használni az ilyen üzemanyagokat is.

Módosítás 29
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Elismerve, hogy a bioüzemanyagok 
életciklusuk alapján jelentõs szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentést nyújtanak, 
valamint hogy a gyártók az alacsonyabb 
szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokra 
való áttérést megkönnyítõ hagyományos 
és alternatív üzemanyaggal egyaránt 
mûködõképes jármûveket is 
elõállíthatnak, e rendelet magában 
foglalja a rugalmas üzemanyag-
felhasználású (üzemanyaggal és etanollal 
egyaránt üzemeltethetõ) jármûveknek az 
európai piacra történõ további bevezetését 
célzó egyedi rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Az üzemanyag-ellátók hajlamosak arra, hogy nem biztosítanak infrastruktúrát a 
bioüzemanyagok számára, amíg nincs megfelelõ kereslet az üzemanyag iránt. A rugalmas 
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üzemanyag-felhasználású technológia és az a lehetõség, hogy a jármûvek automatikusan 
használják a benzin és a bioüzemanyagok keverékét, a piac bioüzemanyagok számára történõ 
megnyitásának egy módja. A bioüzemanyagokra vonatkozó, rövidesen bevezetésre kerülõ 
fenntarthatósági kritériumokkal és a hatékonyabb jármûtechnológiával együtt ez a szén-
dioxid-kibocsátás számos csökkentési eszközének egyike.

Módosítás 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Elismerve, hogy a bioüzemanyagok 
életciklusuk alapján jelentõs szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentést nyújtanak, 
valamint hogy a gyártók az alacsonyabb 
szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokra 
való áttérést megkönnyítõ hagyományos 
és alternatív üzemanyaggal egyaránt 
mûködõképes jármûveket is 
elõállíthatnak, e rendelet magában 
foglalja az alternatív üzemanyaggal 
mûködõ jármûveknek az európai piacra 
történõ további bevezetését célzó egyedi 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

Fuel suppliers are not likely to provide a full refuelling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
reduction in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.
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Módosítás 31
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Elismerve, hogy a bioüzemanyagok 
életciklusuk alapján jelentõs szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentést nyújtanak, 
valamint hogy a gyártók az alacsonyabb 
szén-dioxid-kibocsátású üzemanyagokra 
való áttérést megkönnyítõ hagyományos 
és alternatív üzemanyaggal egyaránt 
mûködõképes jármûveket is 
elõállíthatnak, e rendelet magában 
foglalja az alternatív üzemanyaggal 
mûködõ jármûveknek az európai piacra 
történõ további bevezetését célzó egyedi 
rendelkezéseket.

Or. en

Indokolás

A kibocsátási célérték nem tesz különbséget a fosszilis szén-dioxid és a biológiai szén-dioxid 
között. Amennyiben a jogszabály alkalmazási köre a szén-dioxid légkörre gyakorolt 
antropogén hatásának csökkentését öleli fel, akkor a cél a fosszilis üzemanyagok 
alternatíváinak felkutatása kell, hogy legyen. A gyártók a legegyszerûbben a dízelmotorra 
való átállás révén tudják teljesíteni a javasolt jogszabály rendelkezéseit. A jogszabálynak 
ugyanakkor továbbra is lehetõséget kell biztosítania olyan alternatív üzemanyag-
megoldásoknak is, amelyeknek jelenleg nehézséget okoz a jogszabálynak való megfelelés, 
annak ellenére, hogy ezen üzemanyagok az életciklusuk alapján kevesebb szén-dioxidot 
bocsátanak ki.

Módosítás 32
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) Elismerve, hogy a bioüzemanyagok 
az életciklusuk alapján jelentõs szén-
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dioxid-kibocsátáscsökkentéssel járnak, 
valamint hogy a autógyártók az 
alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású 
üzemanyagokra való áttéréssel úgy 
birkózhatnak meg, hogy hagyományos és 
alternatív üzemanyaggal egyaránt 
mûködõképes jármûveket kínálnak fel, e 
rendelet magában foglalja a rugalmas 
üzemanyag-felhasználású jármûveknek az 
európai piacon történõ értékesítését 
támogató rendelkezéseket.

Or. de

Indokolás

Az olajipar csak akkor fogja létrehozni az új üzemanyagokat árusító üzemanyagtöltõ 
állomások teljes hálózatát, ha van rá megfelelõ kereslet. E probléma leküzdése érdekében az 
autógyártók olyan technológiával szerelik fel a jármûveiket, amely lehetõvé teszi, hogy a 
motor a benzin és a bioüzemanyag bármilyen keverékével mûködjön – egy érzékelõ 
automatikusan felismeri az üzemanyag-keverék jellegét. Ennek eredményeként a kérdéses 
jármûvek a hasznos élettartamuk ideje alatt (durván 12 év) mûködhetnek bioüzemanyaggal, 
ami a szén-dioxid-kibocsátás jelentõs csökkenéséhez vezethet.

Módosítás 33
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ki kell zárni e rendelet alkalmazási 
körébõl azon különleges rendeltetésû 
jármûveket, amelyek típus-jóváhagyására 
különleges elõírások vonatkoznak, köztük 
a kereskedelmi célból a fogyatékos 
személyek segítésére vonatkozó közösségi 
politikával összhangban gyártott, kerekes 
szék jármûvön belüli használatára 
alkalmas jármûveket.

törölve

Or. de
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Indokolás

A rendelet az EURO- normáktól eltérõen nem egy, az új jármûvek által kötelezõ módon 
teljesítendõ normát javasol, hanem egy átlagértéket, amelyet az autógyártóknak kellene 
elérniük  Az EURO-normákhoz kapcsolódóan a különleges rendeltetésû jármûvekre 
vonatkozó kizárás itt nem szükséges, mivel a magas szén-dioxid-kibocsátású jármûvek 
szembeállíthatóak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármûvekkel.

Módosítás 34
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) Ki kell zárni e rendelet alkalmazási 
körébõl azon különleges rendeltetésû 
jármûveket, amelyek típus-jóváhagyására 
különleges elõírások vonatkoznak, köztük
a kereskedelmi célból a fogyatékos 
személyek segítésére vonatkozó közösségi 
politikával összhangban gyártott, kerekes 
szék jármûvön belüli használatára alkalmas 
jármûveket.

(16) Ki kell zárni e rendelet alkalmazási 
körébõl azon különleges rendeltetésû 
jármûveket, amelyek típus-jóváhagyására 
különleges elõírások vonatkoznak, vagy a 
kereskedelmi célból a fogyatékos 
személyek segítésére vonatkozó közösségi 
politikával összhangban gyártott, kerekes 
szék jármûvön belüli használatára alkalmas 
jármûveket.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy kifejleszthessenek kerekes székek felszállására és elhelyezésére 
alkalmas olyan különleges gépjármûveket, amelyeket nem hagytak jóvá kerekes székkel 
használható jármûként, viszont rendelkeznek teljes körû EK-típusjóváhagyással (EWVTA), e 
jármûveket ki kell zárni e rendelet alkalmazási körébõl. E módosítások egyenlõséget 
biztosítanak e rendeletben valamennyi kerekes székkel használható jármû között. Ez 
összhangban van a mozgáskorlátozott személyek támogatására irányuló közösségi politikával.
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Módosítás 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) A nulla és alacsony kibocsátású 
jármûvek piaci elterjedésének növelése 
érdekében a 2015-ig terjedõ idõszakban 
minden egyes ilyen típusú, újonnan 
nyilvántartásba vett jármû átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátásának 
kiszámításakor háromszoros, illetve 
másfeles szorzót kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

A szén-dioxidot csak kismértékben vagy egyáltalán nem kibocsátó, különösen innovatív 
jármûvek számára fel kell ajánlani egy azok gyors forgalomba hozatalát biztosító innovációs 
pótlékot.

Módosítás 36
Bogus³aw Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(21) A 2007/46/EK irányelv elõírja, hogy a 
gyártóknak minden új személygépkocsihoz 
megfelelõségi nyilatkozatot kell kiadniuk, 
és hogy a tagállamok csak akkor 
engedélyezhetik egy új személygépkocsi 
nyilvántartásba vételét, illetve forgalomba 
helyezését, ha az rendelkezik érvényes 
megfelelõségi igazolással. A tagállamok 
által összegyûjtött adatoknak összhangban 
kell lenniük a gyártó által a 
személygépkocsihoz kiadott megfelelõségi 
igazolással, és csak ezen a hivatkozáson 
alapulhatnak. Ha a tagállamok valamely 
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indokolt okból kifolyólag nem használják 
a megfelelõségi igazolást az új 
személygépkocsik nyilvántartásba vétele 
és forgalomba helyezése során, a nyomon 
követési eljárásban való pontosság 
biztosítása érdekében hatályba léptetik a 
szükséges intézkedéseket.  Létre kell hozni 
egy közös, európai, normatív, a 
megfelelõségi igazolás adatait tartalmazó 
adatbázist.  Ezt kell használni mint 
kizárólagos hivatkozást annak lehetõvé 
tétele érdekében, hogy az új jármûvek 
nyilvántartásba vételekor a tagállamok 
könnyebben megõrizhessék nyilvántartási 
adataikat.  A Bizottságnak biztosítania 
kellene, hogy a tagállamok oly módon 
használják az elektronikus hálózatot, hogy 
– amint azt a REGNET projekt kimutatta 
– elõsegítsék a nyilvántartási adatok 
cseréjét, többek között a szén-dioxid-
kibocsátás körültekintõ ellenõrzése 
érdekében.  Ezen kívül, legkésõbb minden 
ellenõrzési év augusztus 30-ig a Bizottság 
a gépjármûgyártók rendelkezésére bocsát 
egy éves idõközi ellenõrzési jelentést 
annak érdekében, hogy megfelelhessenek 
a piaci változások okozta kihívásoknak.

Or. en

Indokolás

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
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.
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Módosítás 37
Thomas Ulmer

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, a nyomon 
követési eljárásban való pontosság 
biztosítása érdekében hatályba léptetik a 
szükséges intézkedéseket.  Létre kell hozni 
egy közös, európai, normatív, a 
megfelelőségi igazolás adatait tartalmazó 
adatbázist. Ezt kell használni mint 
kizárólagos hivatkozást annak lehetővé 
tétele 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 kimutatta 
– elősegítsék a nyilvántartási adatok 
cseréjét, többek között a szén-dioxid-
kibocsátás körültekintő ellenőrzése 
érdekében. Ezen kívül, legkésõbb minden 
ellenõrzési év augusztus 30-ig a Bizottság 
a gépjármûgyártók rendelkezésére bocsát 
egy éves idõközi ellenõrzési jelentést 
annak érdekében, hogy megfelelhessenek 
a piaci változások okozta kihívásoknak.
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Or. en

Indokolás

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
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 38
Adam Gierek

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 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a műszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(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 hasonló az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere 
keretében az iparágaknak fizetett 
díjakhoz. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

Or. pl

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díj igazságtalanul magas a többi ágazathoz képest. A javaslat 
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értelmében 2015-tõl fizetendõ 95 EUR/g/km (475 EUR/t megfelelõje) majdnem az ötszöröse 
az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében megszabott összegnek (100 EUR/t).

Módosítás 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

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 
intézkedések ösztönzése érdekében a
díjnak tükröznie kell a műszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében, és 
egyidejûleg annak biztosítása érdekében, 
hogy a díj arányos legyen a többi ágazat 
szén-dioxid-kibocsátásával és 
összhangban legyen más szén-dioxid-
kibocsátáscsökkentési eszközzel, a díj 
mértékének az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
értelmében fizetett összegen kell
alapulnia.

Or. de
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Módosítás 40
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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. Ennek 
hasonlítania kell az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében más ágazatokban fizetett díjhoz.
A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

Or. es

Indokolás

A javasolt bírságok vagy kompenzációs kifizetések teljesen aránytalanok, és semmilyen módon 
nem teszik lehetõvé a más ágazatokkal való összehasonlítást. A jelenlegi bírságok 475 EUR/t-
t tesznek ki 2015-re vonatkozóan, vagy az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó más ágazatokkal összevetve 20–40 EUR/t-t, a külön bírságok 100 EUR/t-t (meg 
nem felelés esetén), az energiahatékony szállítás támogatása pedig nagyságrendileg 20 
EUR/t-t.
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Módosítás 41
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak
2015-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket újra elosztják a becsült 
összes megtakarítás arányában azon 
gyártók között, vagy csoportosulás esetén 
odaadják azon csoportosulás vezetõjének, 
ahol az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
nem érte el a kitûzött célt.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerõsíti a Parlament által 2007 októberében elfogadott menetrendet, és 
kapcsolódni kíván az átlagos kibocsátás 125 g CO2/km-re történõ csökkentésének 
környezetvédelmileg ambiciózusabb céljához. A büntetéseket 2015-tõl kezdõdõen kell 
bevezetni és évrõl évre növekedniük kell.  A megfelelést elmulasztó autógyártóktól szerzett 
jövedelmet újra kell osztani az alacsony kibocsátású autók gyártói között, amelyek közül 
sokan alacsonyabb haszonkulccsal dolgoznak a környezetbarátabb stratégia követése miatt.



AM\728751HU.doc 31/204 PE407.904v01-00

HU

Módosítás 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak valós és megvalósítható alapokra 
helyezve tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni és a 
gépjármûiparban a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére irányuló kutatási és 
innovációs tevékenységek támogatásának 
növelésére kell felhasználni.

Or. en

Módosítás 43
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
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kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak valamennyi gyártó számára 
magasabbnak kell lennie a mûszaki
költségeknél. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

Or. en

Módosítás 44
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

Or. de
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Indokolás

Egyetlen bevezetõ idõszaknak kellene lennie. A bevezetõ idõszak biztosítja a gyártók számára 
a rugalmasságot, amellyel az új gépjármûflottát hozzáigazíthatják az átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátásra vonatkozó célértékekhez. Ha a gyártók képtelenek teljesíteni ezt az 
átlagot, a kibocsátási határértéket meghaladó többletre 2012-tõl kezdõdõen 95 EUR/g-t kell 
fizetniük.

Módosítás 45
Kurt Joachim Lauk

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak
2015-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

Or. de

Indokolás

A gépjármûipar 5–7 évig terjedõ fejlesztési és gyártási ciklusa fényében kötelezõ érvényû 
célérték csak 2015 utánra szabható. Egy korábbi dátum megállapítása nem tükrözné a 
gazdasági valóságot.
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Módosítás 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a műszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

(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. Ennek 
hasonlítania kell az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) 
keretében más ágazatokban fizetett díjhoz.
A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

Or. it

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díj igazságtalanul magas a többi ágazatban alkalmazott 
díjakhoz képest. A javaslat értelmében fizetendõ 95 EUR/g/km (475 EUR/t megfelelõje) 
majdnem az ötszöröse az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében megszabott 
összegnek (100 EUR/t).

Módosítás 47
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
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kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak magasabbnak kell lennie a mûszaki
költségeknél. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

Or. en

Indokolás

Az átlagos uniós célértéknek való megfelelés eredményes biztosítása érdekében a díjnak 
magasabbnak kell lennie a mûszaki költségeknél.

Módosítás 48
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 

(22) Az e rendelet szerinti elõírások 
gyártók általi teljesítését közösségi szinten 
kell értékelni. Az e rendelet alapján 
meghatározott átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értéket túllépõ gyártóknak 
2012-tõl 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 idõvel arányosan növekszik. A 
személygépkocsik fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
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intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni.

intézkedések ösztönzése érdekében a 
díjnak tükröznie kell a mûszaki 
költségeket. A többletkibocsátási díjból 
befolyó összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni és a 
fenntartható közlekedési formák, 
különösen a tömegközlekedés 
támogatására kell felhasználni.

Or. en

Indokolás

A környezeti kritériumokat nem teljesítõ autók után fizetett bírságnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható közeledési formák fejlesztéséhez.

Módosítás 49
Guido Sacconi

Rendeletre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23a) Az adózási rendelkezések megfelelõ 
eszközök, amelyeket a tagállamok ennek 
megfelelõen alkalmazhatnak az alacsony 
kibocsátású gépjármûvek vásárlásának 
ösztönzésére; ezért felkérik a Tanácsot a 
személygépkocsik után kivetett adókról 
szóló irányelvjavaslat elfogadására.

Or. it

Indokolás

Azokban az államokban, ahol adókedvezményeket alkalmaznak az alacsony kibocsátású 
jármûvek vásárlásakor, jelentõs mértékben megnõtt a környezetbarátabb jármûvek 
értékesítése. Ezért felkérik a Tanácsot az ilyen jellegû adók harmonizálására vonatkozó 
irányelvjavaslat COM(2005)0261) elfogadására.
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Módosítás 50
Guido Sacconi

Rendeletre irányuló javaslat
23 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23b) A felülvizsgált 1999/94/EK 
irányelvnek biztosítania kell, hogy 
egyértelmû adatok álljanak a fogyasztók 
rendelkezésére minden egyes 
személygépkocsi üzemanyag-
fogyasztására és szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozóan annak 
érdekében, hogy a fogyasztók tájékozottan 
vásárolhassanak.

Or. it

Indokolás

Az új személygépkocsik értékesítéséhez használt reklámanyagoknak tartalmazniuk kell az 
adott típusra vonatkozó üzemanyag-fogyasztásra és szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó 
adatokat.

Módosítás 51
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24a) Tekintettel arra, hogy a 
személygépkocsik szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentéséhez szükség 
lesz a változatos energiaforrásokkal 
(elektromos, hidrogén, bioüzemanyagok, 
stb.) meghajtott jármûvek felhasználását 
lehetõvé tevõ infrastruktúra ezirányú 
átalakítására, a strukturális és 
mezõgazdasági alapokból e célra 
forrásokat kell elkülöníteni. 
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Or. en

Indokolás

Az új tiszta technológiák (hidrogén üzemû vagy elektromos autók, stb.) gazdasági 
életképességéhez tömegpiac kialakulására lesz szükség. Az autógyártók nagyarányú 
befektetéseket hajtanak végre e technológiák terén. A fogyasztók ugyanakkor csak akkor 
fognak ilyen jármûveket vásárolni, ha azok infrastruktúrája is kiépült. Az EU fellépésének 
ezért koherensnek kell lennie ezen a téren és a kitûzött célok eléréséhez szükséges 
infrastruktúra támogatására is ki kell terjednie.

Módosítás 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(29a) Az érvényben lévõ európai 
típusjóváhagyási rendszer nem fedi le a 
szén-dioxid-kibocsátás terén 
rendelkezésre álló, javulást célzó összes 
mûszaki lehetõséget. Szükséges tehát egy 
olyan értékelési eljárás megállapítása, 
amely meghatározza a technológiai 
intézkedések („ökoinnovációk”) 
bevezetéséhez kapcsolódó szén-dioxid-
csökkentési potenciál értékelésére 
vonatkozó rendelkezéseket. E 
technológiák nem, vagy nem kellõen 
fejezõdnek ki a 715/2007/EK rendelet és 
annak végrehajtási intézkedései szerinti 
mérésekben. Az ökoinnovációk 
jóváhagyását a gyártók számára nyújtott 
kiegészítõ ösztönzõként kell megadni, 
azáltal, hogy a fajlagos szén-dioxid-
csökkentési célértékek elérésébe 
beszámítják ezeket az elõnyöket.

Or. en

Indokolás

Az ökoinnovációk jelentõségére tekintettel be kell illeszteni egy preambulumbekezdést azon 
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szén-dioxid-kibocsátást csökkentõ innovációkra vonatkozóan, amelyek az 1. cikkben említett 
további intézkedéseken túlmenõen javítják a szén-dioxid-kibocsátás teljesítményét, és amelyek 
a vizsgálati ciklusban nem szerepelnek. Ezek az ökoinnovációk jelentõsen hozzá tudnak 
járulni a környezetvédelemhez, az autóvezetõi társadalomhoz és az európai társadalom 
egészéhez.

Módosítás 53
Johannes Blokland

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és célkitûzések Tárgy, célkitûzések és célértékek
Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet 
az új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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 mértékû csökkentést 
irányoznak elõ.

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint azon általános
célkitûzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a szén-dioxid-
kibocsátás a közlekedési ágazatban is. A 
rendelet az új gépjármûflotta átlagos szén-
dioxid-kibocsátását 2012. január 1-jétõl 
120 g/km-ben határozza meg. A rendelet 
az új személygépkocsik átlagos CO2-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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 mértékû csökkentést 
irányoznak elõ. Az irányelv ezen kívül az 
új gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátás célértékét 2020. január 1-jétõl
legfeljebb 80 g/km-ben, 2025. január 1-
jétõl pedig 60 g/km-ben határozza meg, 
2017. január 1-jétõl 110 g/km-es indikatív 
célértéket szabva.
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Or. en

Indokolás

A gépjármûiparnak is részt kell vennie a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló általános 
célkitûzések megvalósításában. 2020-tól illetve 2025-tõl legfeljebb 80 g CO2/km-es illetve 60 
g CO2/km-es célértéket javasolnak annak érdekében, hogy hosszú távon ösztönözzék az autók 
szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését.

Módosítás 54
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen.

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet az 
új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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 mértékû csökkentést 
irányoznak elõ.

1a. Az egyéni célértéket 2012-ig az új 
gépjárműflotta egésze legalább 25 %-
ának, 2013-ig 50 %-ának, 2014-ig pedig 
75 %-ának kell elérni.  Ha a számítási 
képlettel meghatározandó egyéni szén-
dioxid-kibocsátási célértéket az új 
gépjárműflotta egészének el kell érnie 
2015-re, akkor szükség lesz az ennek 
megfelelő járműtechnológia fejlesztésére.

1b. Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedéseket fog bevezetni, amelyek 
további 10 g/km mértékű csökkentést 
irányoznak elő.

1c. A szén-dioxid-kibocsátási célértékeket 
a 2007/715/EK rendelettel és az ahhoz 
kapcsolódó végrehajtási jogszabályokkal 
összhangban határozzák meg.  Az 
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autógyártók és beszállítóik részéről tett, az 
üvegházhatást okozó gázok további 
csökkentését eredményező bizonyított 
kiegészítő intézkedéseket a 6. cikk és a III. 
melléklet szerint figyelembe veszik a 
járműtechnológiára vonatkozó 
követelményeknél.

Or. de

Indokolás

A jelenlegi értékelési eljárásnak megfelelõ mérésre való merev összpontosítás, valamint a 
további intézkedések hatásának 10 g CO2/km-re való korlátozása csökkenti a technológiai 
fejlesztés alkalmazási körét, és nem nyújt ösztönzõket hatékony ökoinnovációk kidolgozására.  
A gépjármûflotta egészében kell gondolkodni a lehetõ legnagyobb technológiai elõrelépés 
megvalósítása érdekében.  Az értékelési eljárás állandó megváltoztatása nem nyújt 
eredményes megoldást.  Ennélfogva a 6. cikknek és a IIa. mellékletnek megfelelõen 
lehetõséget kell biztosítani a beszámításokra/. 

Módosítás 55
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet 
az új személygépkocsik átlagos CO2-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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 mértékû csökkentést 

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra és a könnyû 
haszongépjármûvekre a belsõ piac 
megfelelõ mûködése, valamint azon 
általános célkitûzés elérése érdekében, 
hogy az EU-n belül csökkenjen a szén-
dioxid-kibocsátás a közlekedési ágazatban 
is. A rendelet az új személygépkocsik 
átlagos CO2-kibocsátását – a jármûmotor-
technológia terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 2012. január 1-jétõl 120
g/km-ben, a hosszú távú célértéket 2020. 
január 1-jétõl pedig 90 g CO2/km-ben
határozza meg; ezt az értéket a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
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irányoznak elõ. összhangban mérik.

A rendelet a könnyû haszongépjármûvek 
átlagos szén-dioxid-kibocsátását – a 
jármûmotor-technológia terén 
megvalósuló fejlõdésnek köszönhetõen –
2012. január 1-jétõl 175 g/km-ben, a 
hosszú távú célértéket 2015. január 1-jétõl 
pedig 160 g CO2/km-ben határozza meg; 
ezt az értéket a 715/2007/EK rendelettel és 
a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkel összhangban mérik.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozásra vonatkozó célok elérése és a világ más részei elõtti ambiciózus mérce 
felállítása érdekében a célértéknek kizárólag a motortechnológia fejlesztése révén 
megvalósuló 120 g CO2/km-nek kell lennie. Egy ambiciózus hosszú távú célérték az ágazat és 
az éghajlat számára egyaránt elõnyös.  A bizottsági javaslat nem foglalja magában a 
tehergépkocsikat, amelyeket pedig bele kell foglalni e rendeletbe, hiszen egyedül ezek kiteszik 
az EU közlekedésbõl származó összkibocsátásának nagyjából 2 %-át.

Módosítás 56
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet 
az új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 130 g/km-ben határozza 
meg; ezt az értéket a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint azon általános
célkitûzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a szén-dioxid-
kibocsátás a közlekedési ágazatban is. A 
rendelet az új személygépkocsik átlagos -
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 2012. január 1-jétõl 120
g/km-ben, a hosszú távú célértéket 2020. 
január 1-jétõl pedig 90 g/km-ben
határozza meg; ezt az értéket a 
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mérik. Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékû csökkentést 
irányoznak elõ.

715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mérik.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozásra vonatkozó átfogó uniós célok elérése és a világ más részei elõtti mérce 
felállítása érdekében a célértéknek kizárólag a motortechnológia fejlesztése révén 
megvalósuló 120 g CO2/km-nek kell lennie. Egy ambiciózus hosszú távú célérték az ágazat és 
az éghajlat számára egyaránt elõnyös.

Módosítás 57
Kurt Joachim Lauk

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen.

1. Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen.

2. A 120 g/km-es célértéket 2012-ig az új 
gépjármûflotta legalább 25 %-ának, 2013-
ig 50 %-ának, 2014-ig 75 %-ának, 2015-ig 
pedig 100 %-ának kell elérni.

A rendelet az új személygépkocsik átlagos 
CO-kibocsátását – a jármûmotor-
technológia terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 130 g/km-ben határozza 
meg; ezt az értéket a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 
mérik.

3.  A rendelet az új személygépkocsik 
átlagos CO2-kibocsátását – a jármûmotor-
technológia terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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

4. Az integrált közösségi megközelítés 
részeként e rendeletet minden olyan
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intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek
további 10 g/km mértékû csökkentést 
irányoznak elõ.

további intézkedéssel kell kiegészíteni, 
amelyek hozzájárulhatnak a szén-doixid-
kibocsátás csökkentéséhez. Ezen 
intézkedéseknek legalább 10 g CO2/km-es 
csökkentésnek meg kell felelniük.

Or. de

Indokolás

As a rule, the development of new products and models takes five to six years.  In the light of 
these production cycles, a phasing-in period should be introduced in order to take account of 
automobile manufacturers' planning needs. The overriding aim of the regulation should be to 
reduce CO2 emissions from the new car fleets of European automobile manufacturers.  In 
order to take account of technical innovations and manufacturers' individual approaches, the 
choice of the measures taken to achieve the target should be left to manufacturers, without 
undermining existing standards.  Above a minimum value of 10 g CO2/km, the method used to 
assess the contributions made by these measures should be flexible, since, on the one hand, 
rigid assessments would serve to reduce the potential impact of the measures, and, on the 
other, incentives should be created for the further development of such measures. 

Módosítás 58
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és célkitűzések Tárgy, célkitûzések és célértékek
Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet 
az új személygépkocsik átlagos CO2-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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 

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint azon általános
célkitûzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a szén-dioxid-
kibocsátás a közlekedési ágazatban is. A 
rendelet az új gépjármûflotta átlagos 2-
kibocsátás célértékét – a jármûmotor-
technológia terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 2012. január 1-jétõl 120 
g/km -ben, 2020. január 1-jétõl 80 g/km -
ben, 2025. január 1-jétõl pedig 60 g/km -
ben határozza meg; ezt az értéket a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
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megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékû csökkentést 
irányoznak elõ.

kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban mérik.

Or. en

Indokolás

A bizottsági rendelet az új személygépkocsik átlagos szén-dioxid-kibocsátását 130 g CO2/km-
ben határozza meg, a jármûvek motortechnológiáinak fejlesztése, valamint további 
intézkedések révén, amelyek 10 g/km-es csökkentésnek felelnek meg. E módosítás a 120 g-os 
célt kizárólag a jármûmotor-technológiára vonatkozó intézkedések révén irányozza elõ.
Nemcsak hogy a szükséges technológia rendelkezésre áll, de a 120 g CO2/km-es célt már 
kétszer is elhalasztották. Ennélfogva nem indokolt e célérték megvalósításának további 
késleltetése. Szükség van egy hosszú távú célértékre az autók fokozatosan növekedõ 
kibocsátása ellen intézkedéseket tenni, amely kiszámíthatóságot teremt az autóipar számára a 
K+F programjaik ütemezéséhez.

Módosítás 59
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és célkitűzések Tárgy, célkitûzések és célértékek
Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet az 
új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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 

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet az 
új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 2012-re 120 g/km-ben 
határozza meg, és további csökkentéseket 
határoz meg a 80g/km-es átlag 2020-ban, 
illetve 60g/km-es átlag 2025-ben való 
elérése érdekében; ezt az értéket a 
715/2007/EK rendelettel és a hozzá 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
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további 10 g/km mértékû csökkentést 
irányoznak elõ.

összhangban mérik. Ez a rendelet az 
integrált közösségi megközelítés részeként 
további intézkedésekkel fog kiegészülni, 
amelyek további 10 g/km mértékû 
csökkentést irányoznak elõ, amit 2012-re a 
típusjóváhagyási vizsgálati cikluson kívüli 
intézkedésekkel kell megvalósítani.

Or. en

Indokolás

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.

Módosítás 60
Matthias Groote

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 belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet 
az új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 130 g/km-ben határozza 
meg; ezt az értéket a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint azon általános
célkitûzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a szén-dioxid 
kibocsátás a közúti közlekedési ágazatban 
is. A rendelet az új személygépkocsik 
átlagos CO-kibocsátását – a jármûmotor-
technológia terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 130 g/km-ben határozza 
meg; ezt az értéket a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 
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mérik. Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékû csökkentést 
irányoznak elõ.

mérik. Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékû csökkentést 
irányoznak elõ az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen.

A gépjármû-technológia fejlesztése révén 
elérendõ 130 g/km-es átlag szén-dioxid 
kibocsátási célértéket 2012-ben legalább 
70%-ban, 2013-ban legalább 80%-ban, 
2014-ben legalább 90%-ban el kell érni, 
2015-ben pedig a teljes új gépjármû 
flottára meg kell valósítani.

Or. de

Indokolás

Kell lennie egy fokozatos bevezetésre szánt idõszaknak. A fokozatos bevezetési idõszak 
biztosítja a gyárók számára azt a rugalmasságot, amelyre szükségük van ahhoz, hogy 
alkalmazkodjanak az új gépjármû flotta adott átlagos szén-dioxid kibocsátására vonatkozó 
célértékekhez. Ha a gyártók nem képesek teljesíteni a 2012-es célértéket, akkor 95 eurót kell 
fizetniük többletkibocsátás grammonként.

Módosítás 61
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és célkitűzések Tárgy, célkitûzések és célértékek
This Regulation establishes CO2 emission 
performance requirements for new 
passenger cars in order to ensure proper 
functioning of the internal market and 
achieve the EU's overall objective that the 
average new car fleet should achieve CO2 
emissions of 120 g CO2/km. The 
Regulation sets the average CO2
emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in 

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 2012-ben 120 g/km, 2020-ban 
90 g/km, 2030-ben pedig 60 g/km legyen a 
jármûmotor-technológia terén 
megvalósuló fejlõdésnek köszönhetõen; 
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vehicle motor technology as measured in 
accordance with Regulation (EC) No 
715/2007 and its implementing measures.
Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékű csökkentést 
irányoznak elő.

ezt az értéket a 715/2007/EK rendelettel és 
a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkvel összhangban mérik.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem tartalmazza a 2020-ra és 2030-ra vonatkozó szigorúbb hosszú távú 
célértékeket, ezért a szén-dioxid kibocsátás csökkenése megállna 2012 után. Szükség van 
azonban hosszú távú célértékekre azért, hogy az ipar hosszú távú perspektívát kapjon 
üzemanyag-gazdaságosabb gépkocsik fejlesztésére és az innováció ösztönzésére. A 
közlekedési kibocsátások az elõrejelzések szerint továbbra is nõnek, ha nem hajtanak végre 
további intézkedéseket. Ez aláásná az uniós éghajlat politikát.

Módosítás 62
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

This Regulation establishes CO2 emission 
performance requirements for new 
passenger cars in order to ensure proper 
functioning of the internal market and 
achieve the EU's overall objective that the 
average new car fleet should achieve CO2 
emissions of 120 g CO2/km. The 
Regulation sets the average CO2
emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in 
vehicle motor technology as measured in 
accordance with Regulation (EC) No 
715/2007 and its implementing measures.
Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékű csökkentést 

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános 
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 60 g legyen. A rendelet az új 
személygépkocsik átlagos CO-kibocsátását 
– a jármûmotor-technológia terén 
megvalósuló fejlõdésnek köszönhetõen –
2012-re 120 g/km-ben határozza meg, és 
további csökkentéseket határoz meg a 
80g/km-es átlag 2020-ban, illetve 60g/km 
átlag 2025-ben való elérése érdekében; ezt 
az értéket a 715/2007/EK rendelettel és a 
hozzá kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkel összhangban mérik.
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irányoznak elő.

Or. en

Indokolás

A Bizottság eredeti javaslata 120 gramm a 2012-ben meghozandó kiegészítõ intézkedések 
nélkül, az ennek eléréséhez szükséges technológia pedig lehetséges. Ezenkívül kötelezõ hosszú 
távú célokra van szükség annak érdekében, hogy az autógyártók megkapják a számukra 
szükséges hosszú távú perspektívát.

Módosítás 63
María Sornosa Martínez

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és célkitűzések Tárgy, célkitûzések és célértékek
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 CO-
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.

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet az 
új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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 mértékû csökkentést 
irányoznak elõ.

A Bizottság javaslatot tesz 2014-ben az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
egy hatásvizsgálaton alapuló közép- és 
hosszú távú célértékekrõl.
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Or. en

Módosítás 64
Inés Ayala Sender

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és célkitűzések Tárgy, célkitûzések és célértékek
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 CO-
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.

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint azon általános
célkitûzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a CO2-kibocsátás a 
közlekedési ágazatban is. A rendelet az új 
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátását 2012. január 1-jétõl 120 
g/km-ben határozza meg. A rendelet az új 
személygépkocsik átlagos CO-kibocsátását 
– a jármûmotor-technológia terén 
megvalósuló fejlõdésnek köszönhetõen –
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 mértékû
csökkentést irányoznak elõ. A célértéket 
2020. január -jéig felülvizsgálják.

Or. en
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Módosítás 65
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 CO-
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.

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátása 2015-ben 130 g/km legyen. A 
rendelet az új személygépkocsik átlagos
CO2-kibocsátását – a jármûmotor-
technológia terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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, 
nevezetesen ökoinnovációs
intézkedésekkel fog kiegészülni.

Or. en

Módosítás 66
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy és célkitűzések Tárgy, célkitûzések és célértékek
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-

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint azon általános
célkitûzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a CO2-kibocsátás a 
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kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet 
az új személygépkocsik átlagos CO-
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.

közlekedési ágazatban is.  A rendelet az új
személygépkocsi flotta átlagos célértékét –
a jármûmotor-technológia terén 
megvalósuló fejlõdésnek köszönhetõen –
2015. január 1-jétõl 125 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 mértékû
csökkentést irányoznak elõ.  Az irányelv 
ezen kívül az új gépjármûflotta átlagos 
szén-dioxid-kibocsátását legfeljebb 80 
g/km-ben határozza meg, mely célértéket 
2020. január 1-ig kell teljesíteni.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerõsíti a Parlament által 2007 októberében elfogadott célértéket és 
menetrendet. Ez a rövid távú célérték környezetvédelmi szempontból nagyra törõbb, mint amit 
a Bizottság javasolt, a menetrend azonban több idõt ad az iparnak, hogy a lehetõ legkisebb 
költséggel elérje a célkitûzést. A javasolt középtávú (2020) célérték nagyratörõbb, mint a 
Parlament által elfogadott cél. Ez annak a sokkal progresszívebb hozzáállásnak az 
elismerése, amelyet jelenleg az ipar tanúsít, és a fogyasztók által az olajár drasztikus 
emelkedése miatt gyakorolt, változásra irányuló nyomás elismerése.

Módosítás 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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-

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint az EU azon általános
célkitûzésének elérése érdekében, hogy a
gépjármûflotta átlagos szén-dioxid-
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kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet az 
új személygépkocsik átlagos CO-
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.

kibocsátása 120 g/km legyen. A rendelet az 
új személygépkocsik átlagos CO-
kibocsátását – a jármûmotor-technológia
terén megvalósuló fejlõdésnek 
köszönhetõen – 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
célja, hogy további 10 g/km mértékû
csökkentést érjenek el.

2014-ben a Bizottságnak egy mérleg és 
egy jogi hatásvizsgálat alapján közép- és 
hosszú távú célokat kell javasolnia az 
újonnan nyilvántartásba vett 
gépjármûvekre vonatkozóan 2020-tól 
kezdõdõen, és ezt a javaslatot döntés 
céljából be kell nyújtania a Tanácsnak és 
a Parlamentnek. Ugyanakkor a Bizottság 
egy átfogó megközelítésre irányuló 
javaslatot nyújt be, amelynek célja, hogy 
meghatározza valammenyi, szén-dioxid 
kibocsátás csökkentésére irányuló 
intézkedést, hogy megszûnjön a 
megkülönböztetés a motorral/jármûvel 
kapcsolatos és további intézkedések, 
valamint az ökoinnovációk között.
Célértéket kell meghatározni 2020-ra, 
amely garantálja valamennyi vonatkozó 
intézkedés összesített hatásán keresztül, 
hogy az átlag szén-dioxid kibocsátás 2008-
cal összehasonlítva legalább 20%-kal 
csökken. Ebben ez az összefüggésben a 
Bizottság figyelembe veszi a közúti 
közlekedés európai kibocsátás-
kereskedelmi rendszerbe történõ esetlegs 
beépítését, ezen kereskedelmi rendszer 
felülvizsgálatának összefüggésében 
javasoltak szerint.
E javaslat alapjaként el kell készíteni a 
gépkocsi iparra és a termelési folyamat 
késõbbi szakaszában részt vevõ 
ágazatokra vonatkozó hatások átfogó 
értékelését. Ez magában foglal egy 
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költség-haszon elemzést minden olyan 
lényeges technológiai innováció alapján, 
amelyet a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésére terveztek, a gépkocsi-piac 
valamennyi szegmensét lefedve.
Hosszú távú célérték meghatározásakor 
kellõ figyelmet kell fordítani a nemzetközi 
éghajlat-védelmi megállapodásokra. 

Or. de

Indokolás

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem
a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen,

b) ergänzende Maßnahmen und
c) Öko-Innovationen.
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.
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Módosítás 68
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 CO-
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.

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belsõ piac megfelelõ 
mûködése, valamint azon általános
célkitûzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a CO2-kibocsátás a 
közlekedési ágazatban is. A rendelet az új 
személygépkocsik átlagos CO-kibocsátását 
– a jármûmotor-technológia terén 
megvalósuló fejlõdésnek köszönhetõen –
2012. január 1-jétõl 120 g/km-ben, a 
hosszú távú célértéket 2020. január 1-jétõl 
pedig 80 g CO2/km-ben határozza meg; 
ezt az értéket a 715/2007/EK rendelettel és 
a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkel összhangban mérik.

Or. en

Indokolás

A közúti közlekedésbõl származó kibocsátások továbbra is növekednek, ami aláássa az EU-
ban más ágazatokban elért kibocsátás csökkentéseket. Markáns és sürgõs csökkentésekre van 
szükség, ha a közúti ágazat egyáltalán hozzá akar járulni az EU átfogó üvegházhatású gázok 
csökkentéséhez. Ezeket a csökkentéseket csak akkor lehet elérni, ha szigorú szén-dioxid 
kibocsátási célértékeket határoznak meg valamennyi közúti jármûre, köztük a 
személygépkocsikra.



PE407.904v01-00 56/204 AM\728751HU.doc

HU

Módosítás 69
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a albekezdés - 3 a (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2014-ben a Bizottságnak egy mérleg és 
egy jogi hatásvizsgálat alapján közép- és 
hosszú távú célokat kell javasolnia az 
újonnan nyilvántartásba vett 
gépjármûvekre vonatkozóan 2020-tól 
kezdõdõen, és ezt a javaslatot döntés 
céljából be kell nyújtania a Tanácsnak és 
a Parlamentnek. Ugyanakkor a Bizottság 
egy átfogó megközelítésre irányuló 
javaslatot nyújt be, amelynek célja, hogy 
meghatározza valammenyi, szén-dioxid 
kibocsátás csökkentésére irányuló 
intézkedést, hogy megszûnjön a 
megkülönböztetés a motorral/jármûvel 
kapcsolatos és további intézkedések, 
valamint az ökoinnovációk között.
Célértéket kell meghatározni 2020-ra, 
amely garantálja valamennyi vonatkozó 
intézkedés összesített hatásán keresztül, 
hogy az átlag szén-dioxid kibocsátás 2008-
cal összehasonlítva legalább 20%-kal 
csökken. Ebben ez az összefüggésben a 
Bizottság figyelembe veszik a közúti 
közlekedés európai kibocsátás-
kereskedelmi rendszerbe történõ esetlegs 
beépítését, ezen kereskedelmi rendszer 
felülvizsgálatának összefüggésében 
javasoltak szerint.
E javaslat alapjaként el kell készíteni a 
gépkocsi iparra és a termelési folyamat 
késõbbi szakaszában részt vevõ 
ágazatokra vonatkozó hatások átfogó 
értékelését. Ez magában foglal egy 
költség-haszon elemzést minden olyan 
lényeges technológiai innováció alapján, 
amelyet a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésére terveztek, a gépkocsi-piac 
valamennyi szegmensét lefedve. Hosszú 
távú célérték meghatározásakor kellõ 
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figyelmet kell fordítani a nemzetközi 
éghajlat-védelmi megállapodásokra. 

Or. de

Indokolás

Az autóipar technológiai fejlõdésének elõmozdítása, valamint annak érdekében, hogy az 
autógyártóknak és a beszállítóknak hosszú távon kínáljanak tervezési és beruházási 
biztonságot, célszerû egy részletes leltár és egy gondos jogi hatásvizsgálat alapján hosszú 
távú célokat megállapítani, ösztönözve a fejlesztéseket, illetve ezáltal kikényszerítve az 
alternatív technológiák bevezetését. A célértékeket pontosan meg kell határozni az 
együttdöntés alapján zajló jogalkotási eljárás útján.

Módosítás 70
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2014-ben célértéket kell meghatározni 
2020-ra, amely garantálja valamennyi 
vonatkozó intézkedés összesített hatásán 
keresztül, hogy az átlag szén-dioxid 
kibocsátás 2012-cal összehasonlítva 
legalább 20%-kal tovább csökken, azzal, 
hogy a 2012-2015 közötti idõszakra külön 
célt szabnak. Ebben az összefüggésben 
kellõ figyelmet kell fordítani nemzetközi 
szinten az éghajlatvédelmi 
fejleményeknek. 

Or. de

Indokolás

Legalább 20%-os csökkentést kell elérni a jövõbeli célértékek meghatározásakor. A gépkocsi 
ipar ezáltal ugyanolyan elbánásban részesül, mint más ágazatok. Amennyiben az EU 
nagyratörõ nemzetközi kötelezettségvállalásokat tesz, ezeket megfelelõen figyelembe kell 
venni.
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Módosítás 71
Frédérique Ries

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az új személygépkocsik átlagos CO2-
kibocsátása nem haladhatja meg 2012-
ben a 120 g/km, 2014-ben a 114 g/km, 
2016-ban a 107 g/km, 2018-ban a 99 
g/km, 2020-ban pedig a 90 g/km értéket. 
Ezeket a középértékû kibocstásszinteket 
ahhoz kell igazítani, hogy jutalmazzák 
azon gyártók erõfeszítéseit, akik olyan 
ökoinnovációkat hajtanak végre, 
amelyeknek valós hatásuk van a szén-
dioxid kibocsátások csökkentésére.

Or. fr

Indokolás

Annak biztosítása érdekében, hogy 100-90 g/km-es célt lehessen elérni 2020-ban, szükséges 
jogszabály útján megállapítani az azon évhez vezetõ idõszakban elérendõ célokat, ahogy azt 
meg is tették az USÁ-ban közlekedõ személygépkocsikra vonatkozó CAFE-szabályok 
felülvizsgálatáról szóló javaslatban. A javasolt átmeneti célokat egy 2020-ig tartó progresszív 
kétéves százalékcsökkentés alapján határozták meg.

Módosítás 72
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A rendelet kötelezõ éves átlag szén-dioxid 
kibocsátást határoz meg az új 
személygépkocsikra egy kötelezõ, a 2012-
es, 2020-as, illetve 2025-ös átlagok között 
elhelyezkedõ lineáris görbén.
A flottaátlagra vonatkozó 
különbségtételnek 2013-tól kezdve a 
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jármûvek alapterületén és egy legfeljebb 
40%-os lejtõn kell alapulnia. Az e rendelet 
nem alapvetõ fontosságú elemeinek 
kiegészítéssel történõ módosítására 
vonatkozó, a célt 2020-ig differenciáló 
intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenõrzéssel történõ szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni 2012. január 1-jéig.

Or. en

Indokolás

Kötelezõ éves átlagértékeket kell megállapítani 2012, 2020 és 2025 közötti célok között. A cél 
2013 utáni differenciálásának a jármû alapterületen kell alapulnia, amely a jármû súlyához 
képest jobban tükrözi azt, hogy egy gépkocsi méret viszonyított hasznossága mekkora a 
fogyasztó számára.

Módosítás 73
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság rendszeresen felméri a 
kibocsátás mérésre használt vizsgálati 
ciklusokat. Ha nyilvánvalóvá válik, hogy 
már nem megfelelõek, vagy már nem 
tükrözik a valós körülmények 
közöttikibocsátásokat, kiigazításra 
szorulnak azért, hogy helyesen tükrözzék 
a vezetés közben keletkezett szén-dioxid 
kibocsátást. Az e rendelet nem alapvetõ 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló szükséges intézkedéseket a 12. 
cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenõrzéssel történõ szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. fr
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Indokolás

Átlagban a vizsgálati ciklusokban mért kibocsátások 10-19%-kal alacsonyabbak mint a valós 
körülmények közötti kibocsátások. Egyes modellekre ez a különbség elérheti a 40%-ot. Sürgõs 
szükség van felülvizsgálni a vizsgálati ciklusokat annak érdekében, hogy a fogyasztókat 
megbízható információkkal lássák el az üzemanyag-fogyasztásról és a járulékos költségekrõl, 
valamint hogy kiterjesszék a gyártók által mért, a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére 
irányuló olyan technikai intézkedések hatókörét, mint példéul az “ökoinnovációk”.

Módosítás 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
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”).

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

Or. en

Indokolás

Kiegészítésre van szükség a rendelet hatályának egyértelmûvé tétele érdekében.
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Módosítás 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
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”).

1. Ez a rendelet az e cikk 3a bekezdésében 
meghatározot személygépkocsikra, 
valamint a 2007/46/EK irányelv II
mellékletében meghatározott könnyû 
haszongépjármûvekre alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

A tömeg – mint e rendelet hatályának hivatkozási alapja – kiiktatása biztosítja, hogy a nagy 
tömegû gépjármûvek ne kerüljenek ki a jogszabály hatálya alól.

Módosítás 76
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv II. 
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

1. 1. Ez a rendelet a 2007/46/EK irányelv 
II. mellékletének meghatározása szerinti 
M1 és N1 kategóriájú gépjármûvekre, 
valamint azokra a gépjármûvekre
alkalmazandó, amelyekre a 
típusjóváhagyás a 715/2007/EK rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdése értelmében kiterjed
(„személygépkocsik” és „könnyû 
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(„személygépkocsik”), amennyiben e
járműveket a Közösségben első ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba őket („új 
személygépkocsik”).

haszongépjármûvek”), amennyiben e
jármûveket a Közösségben elsõ ízben 
veszik nyilvántartásba és korábban a 
Közösségen kívül nem vették 
nyilvántartásba õket („új 
személygépkocsik” és „új könnyû 
haszongépjármûvek”).

Or. en

Módosítás 77
Marie-Noëlle Lienemann

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.

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

Or. en

Indokolás

Ez az importált autókra vonatkozó mentesség kiskaput jelent, amely arra ösztönözheti az 
importõröket, hogy a jogszabály hatálya alól való kikerülés érdekében elõször a Közösségen 
kívül vetessék nyilvántartásba a „benzintemetõket”.

Módosítás 78
Rebecca Harms

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

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

Or. en

Módosítás 79
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
2007/46/EK irányelv II. mellékletének 5. 
pontjában meghatározott „különleges
rendeltetésű járművekre”.

3. Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
2007/46/EK irányelv II mellékletének (5) 
bekezdésében meghatározott különleges
rendeltetésû jármûvekre, illetve a 
715/2007/EK rendeletben meghatározott, 
kifejezetten kereskedelmi célból gyártott, 
kerekes szék jármûvön belüli 
használatára alkalmas jármûvek.

Or. en

Indokolás

Annak kérdekében, hogy kifejleszthessenek kerekes székek felszállására és elhelyezésére 
alkalmas különleges gépjármûveket, amelyeket nem hagytak jóvá mint kerekes székkel 
használható jármû, viszont rendelkeznek teljes körû EK-típusjóváhagyással (EWVTA), ki kell 
zárni e rendelet alkalmazási körébõl. E módosítások egyenlõséget biztosítanak e rendeletben 
valamennyi kerekes székkel használható jármû között. Ez összhagban van a mozgáskorlátozott 
személyek támogatására irányuló közösségi politikával.

Módosítás 80
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
2007/46/EK irányelv II. mellékletének 5. 
pontjában meghatározott „különleges 

törölve
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rendeltetésű járművekre”.

Or. de

Indokolás

A rendelet az EURO- normáktól eltérõen nem egy, az új jármûvek által kötelezõ módon 
teljesítendõ normát javasol, hanem egy átlagértéket, amelyet az autógyártóknak kellene 
elérniük  Az EURO-normákhoz kapcsolódóan a különleges rendeltetésû jármûvekre 
vonatkozó kizárás itt nem szükséges, mivel a magas szén-dioxid-kibocsátású jármûvek 
szembeállíthatóak az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármûvekkel.

Módosítás 81
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
2007/46/EK irányelv II. mellékletének 5. 
pontjában meghatározott „különleges 
rendeltetésű járművekre”.

törölve

Or. en

Indokolás

A 2007/46/EK irányelvben szerepelõ “különleges rendeltetésû jármûveknek” számítanak 
például a “lakóautók”, a “páncélozott jármûvek”, a “betegszállító jármûvek”, a 
“halottszállító kocsik” és a “tolószékkel használható jármûvek”. Ezen jármûvek rendeletbõl 
való kizárása nem logikus és joghézagot eredményezhet, különösen az olyan zavaros 
fogalommeghatározások miatt, mint a "lakóautó" vagy a tolószékkel használható jármûvek".
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Módosítás 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A személygépkocsik definíciója:
Személyszállításra tervezett és épített, a 
vezetõülésen kívül legfeljebb nyolc üléssel 
rendelkezõ jármûvek.
A felépítmény típusa, amely kiterjed a 
személygépkocsikra, a 2007/46/EK 
irányelv II. melléklete, C részének 1. 
pontja szerinti kodifikáció szerint:
- limuzin (AA)
- AB ferdehátú limuzin, (limuzin, 
amelynek a hátsó része ferde)
- AC kombi
- AD kupé
- AE kabrió
- AF többcélú jármû: az AA-tól az AE-ig 
meghatározottaktól különbözõ gépjármû. 
Amennyiben a jármû mindkét következõ 
feltételnek megfelel:
1) az ülõhelyek száma – a vezetõülést nem 
számítva – nem haladja meg a hatot. Egy 
„ülõhely” akkor tekinthetõ létezõnek, ha a 
jármû „hozzáférhetõ” ülésrögzítésekkel 
van felszerelve. („Hozzáférhetõ”-nek a 
használható rögzítések tekinthetõk. A 
rögzítések „hozzáférhetõ”-vé válásának 
elkerülése érdekében a gyártónak 
fizikailag meg kell akadályoznia 
használatukat, például zárófedél 
felhegesztésével vagy hasonló állandó 
berendezési tárgyak elhelyezésével, 
amelyeket a rendes körülmények között 
rendelkezésre álló eszközökkel nem lehet 
eltávolítani) és
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
amelyben:
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P = a mûszakilag megengedett 
legnagyobb össztömeg kg-ban
M = menetkész tömeg kg-ban
N = az ülõhelyek száma a vezetõülés 
kivételével.
akkor e jármû nem minõsíthetõ N 
kategóriájú jármûnek.

Or. en

Indokolás

Jogszabályi hatály alá kerülnek a személygépkocsi ezen definíciója segítségével azon 
jármûvek is, amelyek szállíthatanak terhet, de ennek nem túl sok köze van az ülések számához.

Módosítás 83
Martin Callanan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Ez a rendelet nem alkalmazandó a 
"külön szociális igények kielégítésére 
szánt jármûvekre”.

Or. en

Indokolás

A definiált jármûvek kielégítik az olyan speciális szállítási igényeket mint például a 
különbuszok, a mentõszolgálat és a helyreállító szolgálat. Az ilyen jármûveknek gyakran adott 
jármûfelépítésük van (magasabb, szélesebb és nehezebb szerkezetük), különleges 
felszereltséggel, és ezért valamivel magasabb szén-dioxid kibocsátással. A jármûvek ezen 
csoportjainak szegmens mennyiségei viszonylag alacsonyak és a valamivel magasabb szén-
dioxid kibocsátások elhanyagolhatók a szén-dioxid jogszabályi célértékére gyakorolt átfogó 
hatásuk szempontjából.
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Módosítás 84
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) „jármû alapterület” egy gépkocsi 
nyomtáv-szélessége, szorozva a 
megfelelõségi nyilatkozatban foglalt 
tengelytávval;

Or. en

Módosítás 85
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) „jármû alapterület” a nyomtáv-
szélesség, szorozva a megfelelõségi 
nyilatkozatban foglalt és a 2007/46/EK 
irányelv I. mellékletének 2.1 és 2.3 
szakaszaiban meghatározott 
tengelytávval;

Or. en

Indokolás

A tömegparamétert az alapterülettel kell felváltani, annak elkerülése végett, hogy a rendelet 
más technológiákkal szemben elõnyben részesítsen bizonyos szén-dioxid-kibocsátást 
csökkentõ technológiákat (pl. a dízelesedés, hibridizáció). Az alapterület-paraméter nagyobb 
szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövõben e tekintetben várható változások nem lesznek 
olyan jelentõsek, mint a tömeg esetében. 
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Módosítás 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) „ökoinnováció” minden olyan 
intézkedés vagy technológiai innováció, 
amely bizonyítottan számszerûsíthetõen 
hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentéséhez, ami nem szerepel a 
715/2007/EK rendelet 
fogalommeghatározásaiban, ott kellõen 
nem veszik figyelembe, illetve nem 
tartozik az 1. cikkben említett kiegészítõ 
intézkedések közé. El kell készíteni az 
intézkedések kimerítõ jegyzékét.

Or. fr

Indokolás

Ezek az ökoinnovációk hozzájárulhatnak a környezethez, azonban számukat meghatározott 
listára kellene korlátozni.

Módosítás 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) „ökoinnováció” minden olyan 
intézkedés vagy technológiai innováció, 
amely bizonyítottan számszerûsíthetõen 
hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentéséhez, ami nem szerepel a 
715/2007/EK rendelet 
fogalommeghatározásaiban, ott kellõen 
nem veszik figyelembe, illetve nem 
tartozik az 1. cikkben említett kiegészítõ 
intézkedések közé.
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Or. en

Indokolás

Definícióra van szükség azon szén-dioxid kibocsátás csökkentõ innovációkra, amelyek az 1. 
cikkben említett további intézkedéseken túlmenõen javítják a szén-dioxid-kibocsátás 
teljesítményt és amelyek a vizsgálati ciklusban nem szerepelnek. Ezek az ökoinnovációk 
jelentõsen hozzá tudnak járulni a környezetvédelemhez, az autóvezetõi társadalomhoz és az 
európai társadalom egészéhez.

Módosítás 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) „ökoinnováció” a gépkocsi gyártók és 
beszállítók által hozott valamennyi 
intézkedés, amely bizonyítottan és 
mérhetõen hozzájárul az üvegház hatású 
gázok, különösen a szén-dioxid 
csökkentéséhez, és nem tartoznak a 
715/2007/EK irányelv szerinti vizsgálati 
eljárás alá.

Or. en

Indokolás

Valamennyi technológiai lehetõséget ki kell használni és figyelembe kell venni, hogy elég 
nagy ösztönzõje legyen a gyártóknak ahhoz, hogy az öko-innovációkat vezessenek be. Az 1. 
cikkben említett kiegészítõ intézkedéseken felüli, a kibocsátás további csökkentését célzó 
innovációk támogatása nem csak a környezetvédelmet szolgálja, hanem hozzájárul az európai 
K+F elõmozdításához, az európai autóipar versenyképességének növeléséhez, minõségi 
munkahelyek teremtéséhez, valamint további technológiai fejlesztésekhez is.
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Módosítás 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa)„nulla kibocsátású jármû” vagy 
„NKB” személygépkocsival kapcsolatban 
olyan jármû, amely nem termel széd-
dioxidot állás vagy mûködés közben.

Or. en

Indokolás

Innovációs bónuszra van szükség a különösen innovatív jármûvek számára, amelyek nagyon 
kevés szén-dioxidot bocsátanak ki, annak érdekében, hogy ezek a jármûvek gyorsabban 
jussanak a piacra.

Módosítás 90
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) „külön kibocsátási korlát” a 
Közösségben bejegyzett minden 
személygépkocsival kapcsolatban arra az 
adott személygépkocsira engedélyezett 
külön szén-dioxid kibocsátás.

Or. en
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Módosítás 91
Martin Callanan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) „külön szociális igények kielégítésére 
szánt jármû” olyan M1 kategóriás jármû, 
amely nem:
i) a 70/156/EGK irányelvben 
meghatározott, 2000 kg-ot meghaladó 
referencia tömegû különleges rendeltetésû 
jármû; vagy 
ii) a 2000 kg referencia súlyt meghaladó 
és a vezetõvel együtt hét vagy több utas 
szállítására alkalmas jármû, a 
2007/46/EK irányelvben meghatározott 
M1G kategóriájú jármûvek kizárásával; 
vagy
iii) azon 1760 kg-ot meghaladó referencia 
tömegû jármû, amelyet kifejezetten 
kereskedelmi célból, kerekes szék 
jármûvön belüli használatára gyártottak.

Or. en

Indokolás

A definiált jármûvek kielégítik az olyan speciális szállítási igényeket mint például a 
különbuszok, a mentõszolgálat és a helyreállító szolgálat. Az ilyen jármûveknek gyakran adott 
jármûfelépítésük van (magasabb, szélesebb vagy nehezebb szerkezetük), különleges 
felszereltséggel, és ezért valamivel magasabb szén-dioxid kibocsátással. A jármûvek ezen 
csoportjainak szegmens mennyiségei viszonylag alacsonyak és a valamivel magasabb szén-
dioxid kibocsátások elhanyagolhatók a szén-dioxid jogszabályi célértékére gyakorolt átfogó 
hatásuk szempontjából.
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Módosítás 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) „alacsony kibocsátású jármû” 
kevesebb, mint 50 g/km szintû szén-dioxid 
kibocsátással rendelkezú jármû.

Or. de

Indokolás

Innovációs bónuszra van szükség a különösen innovatív jármûvek számára, amelyek nagyon 
kevés szén-dioxidot bocsátanak ki, annak érdekében, hogy ezek a jármûvek gyorsabban 
jussanak a piacra.

Módosítás 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) „ökoinnováció” minden olyan 
technológiai innováció, a vezetõ 
magatartásától függetlenül, amely 
bizonyítottan, számszerûsíthetõen 
hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentéséhez, ami nem szerepel a 
715/2007/EK rendelet új európai 
vizsgálati ciklusban, ott kellõen nem 
veszik figyelembe, illetve nem tartozik az 
1. cikkben említett kiegészítõ intézkedések 
közé. 

Or. de
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Indokolás

Ezen módosítás célja, hogy elõsegítse a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére szánt azon 
innovációkat, amelyek jobban javítják a szén-dioxid hatékonyságot, mint az 1. cikkben említett 
további intézkedések. Ezek az ökoinnovációk hozzá tudnak járulni a környezetvédelemhez, az 
autóvezetõi társadalomhoz és az európai társadalomhoz. Emellett célja, hogy javítsa az 
európai gépkocsi ipar versenyképességét és kreativitását, és hogy magas képzettséget igénylõ 
K+F munkahelyeket teremtsen abban az iparágban, és hogy ösztönzõket kínáljon a nagyobb 
ökoberuházásra a világpiacon.

Módosítás 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „alternatív üzemanyaggal mûködõ 
jármû” a 2007/715/EK rendelettel és az 
ahhoz kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkel összhangban 
meghatározott jármû.

Or. en

Indokolás

Az Euro V rendelet már olyan egy üzemanyagtárolóval ellátott jármûvekként írja le az 
alternatív üzemanyaggal mûködõ jármûveket, amelyek két vagy több üzemanyag különbözõ 
keverékével mûködhetnek (bioüzemanyagok).

Módosítás 95
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „nulla kibocsátású jármû” vagy 
„NKB” személygépkocsival kapcsolatban 
olyan jármû, amely nem termel széd-
dioxidot állás vagy mûködés közben.
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Or. en

Indokolás

Számos nulla kibocsátású jármûfajta – például az elektromos vagy hibrid autó – létezik már 
évek óta és több gyártó is állít elõ ilyen jármûveket, de a nulla kibocsátású jármûvek 
nagyarányú piacra dobására ezidáig nem került még sor. Szükség van az ilyen jármûvek 
gyártásának ösztönzésére.

Módosítás 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „jármû alapterület” a nyomtáv-
szélesség, szorozva a megfelelõségi 
nyilatkozatban foglalt és a 2007/46/EK 
irányelv I. mellékletének 2.1 és 2.3 
szakaszaiban meghatározott 
tengelytávval;

Or. en

Indokolás

A tömegparamétert az alapterülettel kell felváltani, annak elkerülése végett, hogy a rendelet 
más technológiákkal szemben elõnyben részesítsen bizonyos szén-dioxid-kibocsátást 
csökkentõ technológiákat (pl. a dízelesedés, hibridizáció). Az alapterület-paraméter nagyobb 
szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövõben e tekintetben várható változások nem lesznek 
olyan jelentõsek, mint a tömeg esetében. 

Módosítás 97
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „jármû alapterület” a nyomtáv-
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szélesség, szorozva a megfelelõségi 
nyilatkozatban foglalt és a 2007/46/EK 
irányelv I. mellékletének 2.1 és 2.3 
szakaszaiban meghatározott 
tengelytávval;

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a „tömegen” alapuló paraméter alkalmazására irányuló javaslata bünteti a 
könnyebb autókat elõállító gyártókat.  Ez káros volna.  hiszen a súlycsökkenés a CO2-
kibocsátás csökkentésének az egyik legfontosabb eszköze.  A paramétert ezért alapterületben 
kell megadni.

Módosítás 98
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „üzemanyag-fogyasztás mérés” 
fedélzeti képernyõ, amely folyamatosan 
mutatja az aktuális üzemanyag-
felhasználást (l/100km-ben) és amelyet a 
vezetõ számára vezetés közben 
egyértelmûen láthatóvá kell tenni, és 
amely nem kapcsolható ki.

Or. en

Indokolás

Számos teszt megerõsítette, hogy eltérés van a valós széndioxid-kibocsátás és az EU vizsgálati 
ciklusában mért kibocsátási adatok között. Az üzemanyagfogyasztást ellenõrzõ mûszer 
segíthet ezen eltérések felszámolásában, mivel vezetés közben megmutatja a vezetõnek, hogy 
az autó éppen mennyi üzemanyagot fogyaszt. Ez ösztönözheti a környezetbarát vezetési stílust, 
ami alacsonyabb üzemanyagfogyasztáshoz vezet a valódi használat során. A 
környezetbarátabb vezetési stílus egyéb pozitív mellékhatásai, hogy kevesebb balesetre kerül 
sor, csökken a nitrogénoxid- és részecskekibocsátás, mérséklõdik a zaj, valamint a 
gumiabroncsok és az erõátviteli rendszerek kopása és törése.
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Módosítás 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású jármû” olyan jármû, 
amelynek a 715/2007/EK rendelettel 
összhangban mért és a megfelelõségi 
igazolásban szén-dioxid-kibocsátás 
(vegyes) megjelöléssel feltüntetett szén-
dioxid-kibocsátása kevesebb mint 50 
g/km.

Or. en

Indokolás

A gyártók jelentõs forrásokat fektetnek be az áttörést jelentõ rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású jármûtechnológiák fejlesztésébe, amelyek az európai piacon jelenleg elérhetõnél 
jelentõsen alacsonyabb CO2-kibocsátással rendelkeznek. A gyártás kezdeti szakaszában ezek 
a technológiák igen jelentõs költségfelárat fognak hordozni, és ezek a jármûvek viszonylag kis 
mennyiségben lesznek megvásárolhatók. A gyors kereskedelmi elterjesztésükbe való 
folyamatos befektetés ösztönzése érdekében a javasolt rendelet részét kell képeznie a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármûveknek adott jogszabályi többlet 
kreditpontok átmeneti rendszerének.

Módosítás 100
Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „rugalmas üzemanyag-felhasználású, 
etanollal meghajtott jármû” a 
2007/715/EK rendelettel és az ahhoz 
kapcsolódó végrehajtási intézkedésekkel 
összhangban meghatározott jármû.

Or. en
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Indokolás

Az Euro 5 rendelet már olyan egy üzemanyagtárolóval ellátott jármûvekként írja le a 
rugalmas üzemanyag-felhasználású, etanollal meghajtott jármûveket, amelyek két vagy több 
üzemanyag különbözõ keverékével mûködhetnek (bioüzemanyagok).

Módosítás 101
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) „alternatív üzemanyaggal mûködõ 
jármû” a 2007/715/EK rendelettel és az 
ahhoz kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkel összhangban 
meghatározott jármû.

Or. de

Indokolás

Az Euro 5 rendelet már olyan egy üzemanyagtárolóval ellátott jármûvekként írja le az 
alternatív üzemanyaggal mûködõ jármûveket, amelyek két vagy több üzemanyag különbözõ 
keverékével mûködhetnek (bioüzemanyagok).

Módosítás 102
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „alternatív üzemanyaggal mûködõ 
jármû” a 2007/715/EK rendelettel és az 
ahhoz kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkel összhangban 
meghatározott jármû.

Or. en
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Módosítás 103
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ga) „ökoinnováció” minden olyan 
intézkedés vagy technológiai innováció, 
amely számszerûsíthetõen hozzájárul a 
szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, 
ami nem szerepel a 715/2007/EK rendelet 
fogalommeghatározásaiban, ott kellõen 
nem veszik figyelembe, illetve nem 
tartozik az 1. cikkben említett kiegészítõ 
intézkedések közé.

Or. sv

Indokolás

Vannak olyan intézkedések és megoldások, amelyek segítenek csökkenteni a szén-dioxid 
kibocsátást, de amelyek ugyanakkor nem tartoznak az 1. cikk hatálya alá, és amelyek nem 
kerülnek elõ a vizsgálati ciklusban. Ha komolyan gondoljuk azon törekvésünket, hogy 
csökkentsük a szén-dioxid kibocsátást, akkor támogatnunk kell az ilyen innovációkat, a 
gépkocsi-gyártóknak pedig ösztönzõt kell biztosítani az elõrelépés érdekében. Az 
ökoinnováció egyik példája lehetne az energiatakarékos égõk esete: a LED-ek (a 
fénykibocsátó diódák) hússzor hatékonyabbak lehetnek, mint a hagyományos égõk.

Módosítás 104
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) „külön legmagasabb kibocsátási 
korlát” a Közösségben bejegyzett minden 
személygépkocsival kapcsolatban arra az 
adott személygépkocsira engedélyezett 
külön legmagasabb szén-dioxid 
kibocsátás.
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Or. en

Indokolás

Minden jármû vonatkozásában meg kell állapítani a maximális CO2-kibocsátási határértéket.

Módosítás 105
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) „alternatív üzemanyaggal mûködõ 
jármû” a 2007/715/EK rendelettel és az 
ahhoz kapcsolódó végrehajtási 
intézkedésekkel összhangban 
meghatározott jármû.

Or. en

Indokolás

Az Euro 5 rendelet már olyan egy üzemanyagtárolóval ellátott jármûvekként írja le az 
alternatív üzemanyaggal mûködõ jármûveket, amelyek két vagy több üzemanyag különbözõ 
keverékével mûködhetnek (bioüzemanyagok).

Módosítás 106
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) „jármû alapterület” a nyomtáv-
szélesség, szorozva a megfelelõségi 
nyilatkozatban foglalt és a 2007/46/EK 
irányelv I. mellékletének 2.1 és 2.3 
szakaszaiban meghatározott 
tengelytávval;
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Or. en

Indokolás

A tömegparamétert az alapterülettel kell felváltani, annak elkerülése végett, hogy a rendelet 
más technológiákkal szemben elõnyben részesítsen bizonyos szén-dioxid-kibocsátást 
csökkentõ technológiákat (pl. a dízelesedés, hibridizáció). Az alapterület-paraméter nagyobb 
szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövõben e tekintetben várható változások nem lesznek 
olyan jelentõsek, mint a tömeg esetében. 

Módosítás 107
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(fa) „Kapcsolt vállalkozások”:

Or. en

(A 3. cikk (2) bekezdését áthelyezték a 3. cikk (1) bekezdésének fa) pontja alá)

Indokolás

A 3. cikk (1) és (2) bekezdésének összeolvasztása egyértélmûségi okból.

Módosítás 108
Karl-Heinz Florenz

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) Nem nevezhetõk kapcsoltnak a 
vállalkozások, ha a Bizottság úgy határoz, 
hogy egy kérelemre adott válaszként az a)-
e) pontban megállapított feltételeknek 
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megfelelõ vállalkozás valójában nem 
irányítja a másik vállalkozást. 

Or. de

Indokolás

A társasági jog és a vállalatvezetésben való részvételt szabályozó jogszabályok területén 
meglévõ nemzeti szabályok alapján elképzelhetõk olyan helyzetek, amelyekben - noha a (2) 
bekezdésben szereplõ kritériumokat teljesítették -, egy vállalkozás valójában nem irányítja a 
“másik” vállalkozást, különösen amikor a gyártandó modellek körét érintõ döntéshozatalra 
kerül sor, ami e rendelet alapján a konkrét relevanciával bíró kérdés.

Módosítás 109
Thomas Ulmer

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.

A 2012. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden személygépkocsi-gyártónak 
biztosítania kell, hogy a flotta átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 2012-ben 
25%-ban, 2013-ban 50%-ban, 2014-ben 
75%-ban, 2015-ben és az utána következõ 
naptári években pedig 100%-ban nem 
haladja meg az I. melléklettel összhangban
a gyártó flottája tekintetében
meghatározott, vagy – amennyiben a 
gyártó jogosult a 9. cikk szerinti 
mentesítésre – a mentesítés szerint 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket.

A szén-dioxid-kibocsátás ökoinnovációk 
segítségével elért csökkentésének 
figyelembevétele érdekében korrigált szén-
dioxid-kibocsátásokat e célból a 7. 
cikkben meghatározott módon három 
egymást követõ évre egyenletesen el kell 
osztani.

Or. en
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Indokolás

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Módosítás 110
Kurt Joachim Lauk

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.

A 2015. január 1-jével kezdõdõ 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.

Or. de

Indokolás

A gépjármûipar 5–7 évig terjedõ fejlesztési és gyártási ciklusa fényében kötelezõ érvényû 
célérték csak 2015 utánra szabható. Ennél korábbi céldátum a gazdasági realitással 
ellentétes volna.
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Módosítás 111
Bogusław Sonik

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.

A 2012. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden személygépkocsi-gyártónak 
biztosítania kell, hogy a flotta átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 2012-ben 
25%-ban, 2013-ban 50%-ban, 2014-ben 
75%-ban, 2015-ben és az utána következõ 
naptári években pedig 100%-ban nem 
haladja meg az I. melléklettel összhangban
a gyártó flottája tekintetében
meghatározott, vagy – amennyiben a 
gyártó jogosult a 9. cikk szerinti 
mentesítésre – a mentesítés szerint 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket. A szén-dioxid-
kibocsátás ökoinnovációk segítségével 
elért csökkentésének figyelembevétele 
érdekében korrigált szén-dioxid-
kibocsátásokat e célból a 7. cikkben 
meghatározott módon három egymást 
követõ évre egyenletesen el kell osztani.

Or. en

Indokolás

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Módosítás 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

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.

A 2012. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden személygépkocsi-gyártónak 
biztosítania kell, hogy a flotta átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 2012-ben 
25%-ban, 2013-ban 50%-ban, 2014-ben 
75%-ban, 2015-ben és az utána következõ 
naptári években pedig 100%-ban nem 
haladja meg az I. melléklettel összhangban
a gyártó flottája tekintetében
meghatározott, vagy – amennyiben a 
gyártó jogosult a 9. cikk szerinti 
mentesítésre – a mentesítés szerint 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket.

Or. de

Indokolás

A gyártóknak megfelelõ bevezetési idõt és az állandó tervezési biztonságot kell biztosítani. Az 
új jármûvekre vonatkozó fejlesztési folyamat öt-hét évig tart azért, hogy a 2012-ben piacra 
kerülõ jármûvek már a fejlesztési fázisban, illetve már bevezetés alatt legyenek. Az ilyen fajt 
technikai beszerzési korlátozások fényében a módosítás azt a javaslatot teszi, hogy egy gyártó 
termelésének egyre nagyobb arányban kell megfelelnie külön kibocsátási értéknek.

Módosítás 113
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2012. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 

A 2012. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
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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.

évben minden személygépkocsi-gyártónak 
biztosítania kell, hogy átlagos fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátása nem haladja meg 
az I. melléklettel összhangban 
meghatározott, fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

A nagy kibocsátású autók esetében nincs ok különleges mentesítést adni.

Módosítás 114
Anders Wijkman

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.

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

Or. en

Indokolás

Hivatkozni kell ebben a cikkben az átfogó kibocsátási célokra.



PE407.904v01-00 86/204 AM\728751HU.doc

HU

Módosítás 115
Chris Davies

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.

A 2015. január 1-jével kezdõdõ 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.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerõsíti a Parlament által 2007 októberében elfogadott menetrendet, és hozzá 
kívánják kapcsolni az átlagos kibocsátás 125 g CO2/km-re történõ csökkentésének 
környezetvédelmileg ambiciózusabb céljához.

Módosítás 116
Jorgo Chatzimarkakis

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-

A 2015. január 1-jével kezdõdõ 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-
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kibocsátási célértéket. kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

A célokat 2015-tõl kezdõdõen kell megállapítani a személygépkocsi-gyártók új 
személygépkocsik kifejlesztésére vonatkozó határidejének tiszteletben tartása érdekében.

Módosítás 117
Pilar Ayuso

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.

A 2012. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden személygépkocsi-gyártónak 
biztosítania kell, hogy az átlagos fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátás 2012-ben a 
flottájának 25%-a, 2013-ban 50%-a, 
2014-ben 75%-an, 2015-ben és az utána 
következõ  években pedig 100%-a 
tekintetében ban nem haladja meg az I. 
melléklettel összhangban az érintett gyártó 
flottája tekintetében meghatározott, vagy –
amennyiben a gyártó jogosult a 9. cikk 
szerinti mentesítésre – a mentesítés szerint 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket. E célból a szén-
dioxid-kibocsátást, amelyet az innovatív 
zöld intézkedésekbõl adódó ilyen 
kibocsátáscsökkentés alapján 
kiigazítanak, két egymást követõ évben 
kell kiegyenlíteni a 7. cikk szerint.

Or. es

Indokolás

A javasolt bírságok vagy kompenzációs kifizetések teljesen aránytalanok, és semmilyen módon 
nem teszik lehetõvé a más ágazatokkal való összehasonlítást. A jelenlegi bírságok 475 EUR/t-
t tesznek ki 2015-re vonatkozóan, vagy az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
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alá tartozó más ágazatokkal összevetve 20–40 EUR/t-t, a külön bírások 100 EUR/t-t (meg 
nem felelés esetén), az energaihatékony szállítás támogatása pedig nagyságrendileg 20 EUR-
t-t.

Módosítás 118
Marie-Noëlle Lienemann

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.

A 2012. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben minden személygépkocsi-gyártónak 
biztosítania kell, hogy a flottája átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátásának 2012-
ben 25%-a, 2013-ban 50%-a, 2014-ben 
75%-a, 2015-ben és az utána következõ 
naptári években pedig 100%-a nem 
haladja meg az I. melléklettel összhangban 
a gyártó flottája tekintetében
meghatározott, vagy – amennyiben a 
gyártó jogosult a 9. cikk szerinti 
mentesítésre – a mentesítés szerint 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket.

E célból az ökoinnovációkból adódó szén-
dioxid-kibocsátás fényében felülvizsgált 
szén-dioxid-kibocsátást állapítanak meg a 
7. cikk szerinit három egymást követõ 
évre.

Or. fr

Indokolás

It is not realistic to expect a manufacturer to individually influence CO2 emissions each 
calendar year taking account of the unpredictable complexities of the European scene such as 
the uncertainties of the calendar and logistics, the differences in monitoring and unexpected 
changes in demand from customers, technical delays in the planned launches of new vehicle 
models and the overall economic situation in the various Member States. Eco-innovations 
improve CO2 performance more than the additional measures mentioned in Article 1 which 
do not appear in the test cycle.
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Módosítás 119
Marie-Noëlle Lienemann

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.

A 2012. január 1-jével kezdõdõ 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, fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket.

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy mentesítést adjanak a nagy kibocsátású autók gyártóinak. Ez 
torzítaná a piacot és arra ösztönözné az autógyártókat, hogy pontosan olyan céget hozzanak 
létre, amely ilyen mentesítésekre jogosult. Ennek következtében a nyilvántartásba vett autók 
jelentõs része kerülne ki a jogszabály hatálya alól.

Módosítás 120
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2020. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben a 10. cikk szerinti felülvizsgálat 
alapján határozzák meg a 
személygépkocsik átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátását, de a kibocsátás 
semmi esetre sem haladhatja meg a 80 
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g/km-t.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás középtávú (2020) célt javasol, amely nagyratörõbb, mint a Parlament által 
2007 októberében elfogadott cél. Ez annak a sokkal progresszívebb hozzáállásnak az 
elismerése, amelyet jelenleg az ipar tanúsít, és a fogyasztók által az olajár drasztikus 
emelkedése miatt gyakorolt, változásra irányuló nyomás elismerése.

Módosítás 121
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A szén-dioxid-kibocsátás ökoinnovációk 
segítségével elért csökkentésének 
figyelembevétele érdekében korrigált szén-
dioxid-kibocsátásokat e célból a 7. 
cikkben meghatározott módon három 
egymást követõ évre egyenletesen el kell 
osztani.

Or. en

Indokolás

Irreális, hogy egy egyedi jármûgyártó pontosan képes irányítani a naptári évenkénti átlagos 
szén-dioxid-kibocsátást, tekintettel arra, hogy a 27-tagú EU-ban elõre nem látható 
bonyodalmak adódhatnak, mint például az idõzítéssel és a logisztikával kapcsolatos 
bizonytalanságok, az ellenõrzés különbségei és a fogyasztói kereslet váratlan változásai, az új 
gépjármû-modellek tervezett bevezetésének technikai késedelmei és a különbözõ tagállamok 
általános gazdasági helyzete. Az ökoinnovációk az 1. cikkben említett kiegészítõ 
intézkedéseken túlmenõen tovább fokozzák a CO2-teljesítményt, amely a vizsgálati ciklusban 
nem mutatkozik meg.
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Módosítás 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nulla kibocsátású jármûvek gyártói 
tekintetében minden ilyen típusú 
jármûvet, amelyet a 2015-ig tartó 
idõszakban vesznek nyilvántartásba, 
háromnak kell elszámolni az átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítása során.

Or. de

Indokolás

Innovációs bónuszra van szükség a különösen innovatív jármûvek számára, amelyek nagyon 
kevés szén-dioxidot bocsátanak ki, annak érdekében, hogy ezek a jármûvek gyorsabban 
jussanak a piacra.

Módosítás 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az alacsony kibocsátású jármûvek gyártói 
tekintetében minden ilyen típusú új 
jármûvet, amelyet a 2015 végéig tartó 
idõszakban vesznek nyilvántartásba, 
másfélnek kell elszámolni az átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátás 
kiszámítása során.

Or. de

Indokolás

Innovációs bónuszra van szükség a különösen innovatív jármûvek számára, amelyek nagyon 
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kevés szén-dioxidot bocsátanak ki, annak érdekében, hogy ezek a jármûvek gyorsabban 
jussanak a piacra.

Módosítás 124
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2013. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és azt követõen minden évben a 
2020 január 1-jével kezdõdõ naptári évvel 
bezárólag minden személygépkocsi-
gyártónak biztosítania kell, hogy átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása nem 
haladja meg az I. melléklettel 
összhangban meghatározott, fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátási célértéket, amely 
2020. január 1-jén 80 g/km-t tesz ki.

Or. en

Indokolás

Kötelezõ hosszú távú célokra van szükség annak érdekében, hogy az autógyártók megkapják a 
hosszú távú perspektívát, amelyre szükségük van.

Módosítás 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon gyártók tekintetében, amelyek az I. 
mellékletben megállapított célértéknél 20, 
30, 40 és 50%-kal alacsonyabb fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátással rendelkezõ 
gépkocsikat gyártanak, az átlagos fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátás kiszámítása során 
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a 2015 végéig terjedõ idõszakban 
nyilvántartásba vett minden új jármûvet 
kettõnek, háromnak, négynek vagy ötnek 
kell elszámolni azon százalékkal 
összhangban, amennyivel a kibocsátás 
alatta marad a kitûzött célértéknek. 

Or. de

Indokolás

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden.
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein.
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Módosítás 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Azon gyártók tekintetében, amelyek az I. 
mellékletben e rendelet értelmében 
megállapított célértéknél 50%-kal 
alacsonyabb fajlagos szén-dioxid-
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kibocsátással rendelkezõ gépkocsikat 
gyártanak, az átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátás kiszámítása során a 
2015 végéig terjedõ idõszakban 
nyilvántartásba vett minden ilyen típusú 
új jármûvet ötnek kell elszámolni azon 
százalékkal összhangban, amennyivel a 
kibocsátás alatta marad a kitûzött 
célértéknek.

Or. de

Indokolás

A cél: arra irányuló ösztönzõk létrehozása – a verseny torzítása nélkül – a gyártók számára, 
hogy a kitûzött célokat meghaladó kibocsátáscsökkentést elérõ jármûveket hozzanak piacra.  
Az extra kibocsátási kreditek odaítélésére vonatkozó merev küszöbértékre irányuló javaslat 
ellentétben áll a rendeletre irányuló javaslat alapgondolatával.  Mivel a szén-dioxid-
kibocsátást mindig tömeg alapján értékelik, a szén-dioxid-kibocsátás „minõségét” szintén 
mindig a fenti paraméter alapján kell értékelni.

Módosítás 127
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2021. január 1-jével kezdõdõ naptári 
évben és azt követõen minden évben a 
2025 január 1-jével kezdõdõ naptári évvel 
bezárólag, valamint az azt követõ minden 
évben minden személygépkocsi-gyártónak 
biztosítania kell, hogy átlagos fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátása nem haladja meg 
az I. melléklettel összhangban 
meghatározott, fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket, amely 2025. január 
1-jén 60 g/km-t tesz ki.

Or. en
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Indokolás

A Bizottság eredeti javaslata 120 gramm a 2012-ben meghozandó kiegészítõ intézkedések 
nélkül, és az ennek eléréséhez szükséges technológia rendelkezésre áll. Ezenkívül kötelezõ 
hosszú távú célokra van szükség annak érdekében, hogy az autógyártók megkapják a 
számukra szükséges hosszú távú perspektívát.

Módosítás 128
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nemzeti hatóságok 2016. január 1-jével 
kezdõdõ hatállyal a kibocsátásokhoz vagy 
az üzemanyag-fogyasztáshoz kapcsolódó 
indokkal megtagadják az EK-
típusjóváhagyás vagy a nemzeti 
típusjóváhagyás kiadását az olyan új 
gépjármû-típusok számára, amelyek 50%-
kal túllépik az I. melléklet (1) és (2) 
bekezdésében megállapított fajlagos szén-
dioxid-kibocsátási célértéküket.

Or. en

Indokolás

Minden jármû vonatkozásában meg kell állapítani a maximális CO2-kibocsátási határértéket.

Módosítás 129
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Rugalmas üzemanyagfelhasználású 

jármûvek
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Az egyes személygépkocsi-gyártók 4. 
cikkben említett fajlagos kibocsátási 
célértéknek való megfelelése 
alkalmazásában a megfelelõségi 
nyilatkozatban feltüntetett CO2-
kibocsátást az etanollal mûködtetett 
rugalmas üzemanyagfelhasználású, az 
Európai Unióban nyilvántartásba vett  
jármûvek tekintetében 5%-kal csökkentik, 
legfeljebb 8 g/km-t számolnak el a két 
különbözõ üzemanyaggal való 
mûködtethetõségre irányuló nagyobb 
technológiai és kibocsátácsökkentési 
képesség elismeréseként. Ez a csökkentés 
nem érvényes a 2000 kg-ot meghaladó 
referenciatömegû jármûvekre.
Ezt a tényezõt 20%-ra fogják növelni, 
maximum 30 g/km érték mellett, ha abban 
a tagállamban, ahol a jármûvet 
nyilvántartásba vették az üzemanyagtöltõ 
állomások legalább 10%-a kínál olyan 
E85-öt, amely eleget tesz az EU 
fenntarthatósági kritériumainak. Ez a 
csökkentés sem érvényes a 2000 kg-ot 
meghaladó referenciatömegû jármûvekre.

Or. en

Indokolás

Az üzemanyagellátók hajlamosak arra, hogy nem biztosítanak infrastruktúrát a 
bioüzemanyagok számára, amíg nincs megfelelõ kereslet az üzemanyag iránt. A rugalmas 
üzemanyag-felhasználású technológia és az a lehetõség, hogy a jármûvek automatikusan
használják a benzin és a bioüzemanyagok keverékét, a piac bioüzemanyagok számára történõ 
megnyitásának egy módja. A bioüzemanyagokra vonatkozó, rövidesen megjelenõ 
fenntarthatósági kritériumokkal és hatékonyabb jármûtechnológiával együtt ez a CO2-
kibocsátás számos csökkentési eszközének egyike.
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Módosítás 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az „alternatív üzemanyaggal mûködõ 

jármûvekre” vonatkozó fajlagos 
kibocsátási célérték

Az egyes személygépkocsi-gyártók 4. 
cikkben említett fajlagos kibocsátási 
célértéknek való megfelelése 
alkalmazásában a megfelelõségi 
nyilatkozatban feltüntetett CO2-
kibocsátást az Európai Unióban 
nyilvántartásba vett, a 715/2007/EK 
rendeletben meghatározott  „alternatív 
üzemanyaggal mûködõ jármûvek” 
tekintetében 5 %-kal csökkentik a két 
különbözõ üzemanyaggal való 
mûködtethetõségre irányuló nagyobb 
technológiai és kibocsátácsökkentési 
képesség elismeréseként. Ezt a tényezõt 
20%-ra fogják növelni, ha abban a 
tagállamban, ahol a jármûvet 
nyilvántartásba vették az üzemanyagtöltõ 
állomások legalább 10%-a kínál olyan 
bioüzemanyagokat, amelyek eleget 
tesznek az EU fenntarthatósági 
kritériumainak.

Or. en

Indokolás

Fuel suppliers are not likely to provide a full refuelling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
reduction in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.
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Módosítás 131
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Rendkívül alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gépjármûvek
Az egyes személygépkocsi-gyártók által a 
4. cikkben említett fajlagos kibocsátási 
célértékeknek való megfelelés 
megállapítása céljából az Európai 
Unióban nyilvántartásba vett minden 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gépjármûvet többszörösen 
figyelembe vesznek a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátásának 
kiszámításakor, amit 2012. január 1. és 
2016. január 1-jével kezdõdõ év között az 
Ia. mellékletben meghatározott módon 
fokozatosan szüntetnek meg.

Or. en

Indokolás

A gyártók jelentõs forrásokat fektetnek be az áttörést jelentõ rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású jármûtechnológiák fejlesztésébe, amelyek az európai piacon jelenleg elérhetõnél 
jelentõsen alacsonyabb CO2-kibocsátással rendelkeznek. A gyártás kezdeti szakaszában ezek 
a technológiák igen jelentõs költségfelárat fognak hordozni, és ezek a jármûvek viszonylag kis 
mennyiségben lesznek megvásárolhatók. A gyors kereskedelmi elterjesztésükbe való 
folyamatos befektetés ösztönzése érdekében a javasolt rendelet részét kell képeznie a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású jármûveknek adott jogszabályi többlet 
kreditpontok átmeneti rendszerének.
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Módosítás 132
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk 
Fajlagos kibocsátási célértékek

Az egyes személygépkocsi-gyártók által a 
4. cikkben említett fajlagos kibocsátási 
célértékeknek való megfelelés 
megállapítása céljából a megfelelõségi 
nyilatkozatban feltüntetett CO2-
kibocsátást az Európai Unióban 
nyilvántartásba vett, alternatív 
üzemanyaggal mûködõ jármûvek 
tekintetében 5 %-kal csökkentik.

Or. en

Indokolás

Az alternatív üzemanyagok a CO2-kibocsátás jelentõs csökkentésének lehetõségét kínálják az 
üzemanyag életciklusa alapján. A jármûflottát ezért alkalmassá kell tenni arra, hogy ilyen 
üzemanyagokkal mûködhessen.

Módosítás 133
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk 
Fajlagos kibocsátási határérték

A nemzeti hatóságok 2012. január 1-jével 
kezdõdõ hatállyal a kibocsátásokhoz vagy 
az üzemanyag-fogyasztáshoz kapcsolódó 
indokkal megtagadják az EK-
típusjóváhagyás vagy a nemzeti 
típusjóváhagyás kiadását az olyan új 
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gépjármû-típusok számára, amelyek több 
mint 60g/km-rel túllépik az I. melléklettel 
összhangban megállapított fajlagos 
kibocsátási célértéküket.

Or. en

Módosítás 134
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az alternatív üzemanyaggal mûködõ 

jármûvekre vonatkozó fajlagos kibocsátási 
célérték

Az egyes autógyártók számára kitûzött 
fajlagos kibocsátási célértékeknek való 
megfelelés 4. cikk szerinti meghatározása 
során a 715/2007/EK rendeletben 
meghatározott, az Európai Unióban 
nyilvántartásba vett, alternatív 
üzemanyaggal mûködõ jármûvek 
megfelelõségi nyilatkozatban (CoC) 
feltüntetett szén-dioxid-kibocsátási szintjét 
5 %-kal csökkentik a két különbözõ 
üzemanyaggal mûködtethetõ rendszer 
kínálta nagyobb technológiai és 
kibocsátácsökkentési képesség 
elismeréseként.  Ezt a csökkentési tényezõt 
20%-ra fogják növelni, ha abban a 
tagállamban, ahol a jármûvet 
nyilvántartásba vették az összes 
üzemanyagtöltõ állomás legalább 10%-a 
kínál olyan bioüzemanyagokat, amelyek 
eleget tesznek az EU fenntarthatósági 
kritériumainak.

Or. de
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Indokolás

Az olajipar csak akkor fogja létrehozni az új üzemanyagokat árusító üzemanyagtöltõ 
állomások teljes hálózatát, ha van rá megfelelõ kereslet. E probléma leküzdése érdekében az 
autógyártók olyan technológiával szerelik fel a jármûveiket, amely lehetõvé teszi, hogy a 
motor a benzin és a bioüzemanyag bármilyen keverékével mûködjön – egy érzékelõ 
automatikusan felismeri az üzemanyagkeverék jellegét. Ennek eredményeként a kérdéses 
jármûvek a hasznos élettartamuk ideje alatt (durván 12 év) mûködhetnek bioüzemanyaggal, 
ami a szén-dioxid-kibocsátás jelentõs csökkenéséhez vezethet.

Módosítás 135
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
Az alternatív üzemanyaggal mûködõ 

jármûvekre vonatkozó fajlagos kibocsátási 
célérték

Az egyes személygépkocsi-gyártók által a 
4. cikkben említett fajlagos kibocsátási 
célértéknek való megfelelés megállapítása 
céljából a megfelelõségi nyilatkozatban 
feltüntetett CO2-kibocsátást az Európai 
Unióban nyilvántartásba vett, a 
715/2007/EK rendeletben meghatározott 
alternatív üzemanyaggal mûködõ 
jármûvek tekintetében 5%-kal csökkentik 
a 715/2007/EK rendeletben 
meghatározott, az EU fenntarthatósági 
kritériumainak megfelelõ 
bioüzemanyagokkal való 
mûködtethetõségre irányuló nagyobb 
technológiai és kibocsátácsökkentési 
képesség elismeréseként. Ez a tényezõ 
minden tagállamban lineárisan fog 
növekedni az EU fenntarthatósági 
kritériumainak megfelelõ  
bioüzemenyagok tényleges fogyasztásával 
összefüggésben. Amikor az alternatív 
üzemanyaggal mûködõ jármûvek flottája 
80%-ban, vagy annál is nagyobb 
arányban bioüzemanyagokkal üzemel, a 
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tényezõt 20%-os maximális értékre 
növelik.

Or. en

Indokolás

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainability criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumption of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Módosítás 136
Dorette Corbey

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 jármûvek bevezetésére 
irányuló kötelezettségeik teljesítése 
céljából alkothatnak csoportosulást.

Or. en

Indokolás

A küszöbértékekre vonatkozó célok kitûzésével ösztönözni kell a nulla kibocsátású jármûvek 
gyártását. E célok elérése érdekében a gyártóknak meg kell engedni, hogy csoportosulást 
alkossanak.
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Módosítás 137
Rebecca Harms

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 azon csoportosulásban részt 
vevõ gyártók, amelyrõl a Bizottsághoz 
tájékoztatás érkezik, a 4. cikk szerinit 
kötelezettségeiknek való megfelelés 
alkalmazásában egyetlen gyártónak 
tekintendõk. A nyomon követési és 
bejelentési információkat rögzítik, 
jelentést készítenek róluk és 
hozzáférhetõvé teszik az egyes gyártók, 
valamint a csoportosulások központi 
nyilvántartásában.

Or. en

Módosítás 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

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 évre és 
minden késõbbi naptári évre vonatkozóan a 
tagállamok nyilvántartást vezetnek a 
területükön nyilvántartásba vett összes új 
személygépkocsi adatairól a II. melléklet A 
részével összhangban.

Or. de

Indokolás

Az átlagos kibocsátás nyomon követésének és az errõl szóló tájékoztatásnak akkor kell 
megkezdõdnie, amikor az új szabályokat bevezették a piac torzulásának és a gyártók 
megkülönböztetésének elkerülése érdekében.
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Módosítás 139
Bogusław Sonik

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. Az adatokat 
biztosítani kell a gyártók részére.

Or. en

Indokolás

A nyomon követésnek és a jelentéstételnek összhangban kell állnia a rendelet végrehajtásával 
a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében. A kezdõévnek 
ezért 2012-nek kell lenni. A gyártóknak ismerniük kell a havi teljesítményadatokat annak 
érdekében, hogy szükség esetén reagáhassanak a piaci fejleményekre.

Módosítás 140
Martin Callanan

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. Az adatokat 
biztosítani kell a gyártók részére.

Or. en
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Indokolás

A nyomon követésnek és a jelentéstételnek összhangban kell állnia a rendelet végrehajtásával 
a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében. A kezdõévnek 
ezért 2012-nek kell lenni. A gyártóknak ismerniük kell a havi teljesítményadatokat annak 
érdekében, hogy szükség esetén reagáhassanak a piaci fejleményekre.

Módosítás 141
Péter Olajos

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. Az adatokat 
biztosítani kell a gyártók részére.

Or. en

Indokolás

A nyomon követésnek és a jelentéstételnek összhangban kell állnia a rendelet végrehajtásával 
a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében. A kezdõévnek 
ezért 2012-nek kell lenni. A gyártóknak ismerniük kell a havi teljesítményadatokat annak 
érdekében, hogy szükség esetén reagáhassanak a piaci fejleményekre.

Módosítás 142
Thomas Ulmer

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 

2. A tagállamok legkésõbb 2012. július 31-
ig és attól kezdve minden félévben
meghatározzák és a Bizottságnak 
továbbítják a II. melléklet B. részében 
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felsorolt adatokat az előző naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

felsorolt, hiteles könyvvizsgáló által 
ellenõrzött adatokat az elõzõ naptári év 
vonatkozásában. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. 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.

Módosítás 143
Martin Callanan

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 2011. február 
28-ig és attól kezdve minden évben 
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.

Or. en

Indokolás

A tagállami adatok hiteles könyvvizsgáló általi ellenõrzésének kell biztosítania, hogy a 
tagállamok gyûjtsék és ellenõrizzék a megfelelõségi nyilatkozatban feltüntetett  CO2-adatokat, 
és hogy a gépkocsimodelleket a megfelelõ gyártók kapják.
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Módosítás 144
Bogusław Sonik

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 minden félévben
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.

Or. en

Indokolás

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. 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.

Módosítás 145
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a 2016. január 1-jével 
kezdõdõ évben és attól kezdve minden 
évben meghatározzák és megküldik a 
Bizottságnak a II. melléklet B. részében 
felsorolt, elõzõ évre vonatkozó 
információkat a nulla kibocsátású 
jármûvek tekintetében a (4a) bekezdésben 



PE407.904v01-00 108/204 AM\728751HU.doc

HU

említett nulla kibocsátású jármûvek 
meghajtására szolgáló üzemanyag 
elõállítása céljából felhasznált energiához 
kapcsolódó, üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás kiszámítására vonatkozó 
módszertan alapján. Az adatokat a II. 
melléklet C. részében meghatározott 
formátum szerint kell továbbítani.

Or. en

Indokolás

Szükség van a nulla kibocsátású jármûvek gyártásának ösztönzésére. A nulla kibocsátású 
jármûvek meghajtására szolgáló üzemanyagok elõállítása elõidéz üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást, például az elektromos jármûvek részére történõ villamosenergia-termelés 
eredményeként. Ezt 2016-tól kezdõdõen figyelembe kell venni. Az ennél az évnél korábbi 
CO2-kibocsátás figyelmen kívül hagyása külön ösztönzõt fog szolgáltatni a nulla kibocsátású 
jármûvek számára.

Módosítás 146
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
Article 6 – paragraph 4 – introductory part

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 legkésõbb 2012. 
augusztus 30-ig, majd attól kezdve minden 
félévben gyártónként elõzetes számítással 
meghatározza a következõket:

Or. en

Indokolás

A nyomon követésnek és a jelentéstételnek összhangban kell állnia a rendelet végrehajtásával 
a piac torzulásának és a gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében. A kezdõévnek 
ezért 2012-nek kell lenni. Lényeges, hogy a gyártók idejekorán megtudják, hogy mi lesz a 
hivatalos CO2-adat és ennélfogva a Bizottság ideiglenes számításait, valamint hogy félévente 
készüljön jelentés.
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Módosítás 147
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A Bizottság 2010. január 1-je elõtt 
módszertant dolgoz ki a nulla kibocsátású 
jármûvek meghajtására szolgáló 
üzemanyag elõállítása céljából felhasznált 
energiához kapcsolódó, üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás tagállamonkénti 
kiszámítására, kivéve, ha valamely gyártó 
igazolni tudja, hogy a nulla kibocsátású 
jármûveinek meghajtására szolgáló 
üzemanyag elõállítása céljából felhasznált 
energia mennyisége az átlagosnál 
alacsonyabb. 

Or. en

Indokolás

A nulla kibocsátású jármûvek közvetett üvegházhatást okozó gázkibocsátást idéznek elõ az 
elektromos jármûvek részére történõ villamosenergia-termelés eredményeként. Ezen közvetett 
kibocsátás kiszámításához módszertanra van szükség.

Módosítás 148
Bogusław Sonik

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, naptári évre 
vonatkozó elõzetes számításról kapott 
értesítéstõl számítva hat hónap áll az 
adott gyártó rendelkezésére, hogy 
értesítse a Bizottságot az adatokban 
talált esetleges hibákról, megjelölve a 
tagállamot, amelyre a vélt hiba 
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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 következõ év 
március 31-ig a teljes évre vonatkozóan
megerõsíti, illetõleg módosítja, majd 
megerõsíti a (4) bekezdés szerinti elõzetes 
számításokat.

Or. en

Indokolás

Az EU 27 tagállamúvá bõvülése és a CO2-adatok ellenõrzésének szükségessége miatt nem 
megvalósítható, hogy a gyártók a tagállami adatokban fellelt hibákról 2 hónapon belül 
értesítsék a Bizottságot. 

Módosítás 149
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A gyártó kérésére figyelembe veszik az 
ökoinnovációkat a gyártó átlagos CO2-
kibocsátásának kiszámítása során.

A kérelem a következõket tartalmazza:

(a) a naptári év,

(b) konkrét ökoinnovációk,

(c) azon jármûvek 
fogalommeghatározása, amelyeket 
felszereltek ezekkel az ökoinnovációkkal, 
valamint

(d) egy független minõsített intézet által 
kiadott tanúsítvány.

A Bizottság a 12. cikkben említett, 
ellenõrzéssel történõ szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
elfogadja a szükséges végrehajtási 
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intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Az ökoinnovációk felhasználásának és szerepének fogalommeghatározására van szükség, 
mivel az ökoinnovációk jelentõsen hozzá tudnak járulni az átfogó kibocsátáscsökkentéshez.

Módosítás 150
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A gyártó kérésére figyelembe veszik az 
ökoinnovációkat a gyártó átlagos CO2-
kibocsátásának kiszámítása során.
A kérelem a következõket tartalmazza:
(a) a naptári év,
(b) konkrét ökoinnovációk,
(c) azon jármûvek 
fogalommeghatározása, amelyeket 
felszereltek ezekkel az ökoinnovációkkal, 
valamint
(d) egy független minõsített intézet által 
kiadott tanúsítvány.
b. A Bizottság a 12. cikkben említett, 
ellenõrzéssel történõ szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
elfogadja a szükséges végrehajtási 
intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

Azon CO2-kibocsátást csökkentõ innovációk fogalommeghatározására van szükség, amelyek 
az 1. cikkben említett kiegészítõ intézkedéseken túlmenõen tovább fokozzák a CO2-
teljesítményt, és amelyek a vizsgálati ciklusban nem mutatkoznak meg. Ezek az ökoinnovációk 
jelentõsen hozzá tudnak járulni a környezetvédelemhez, az autóvezetõi társadalomhoz és az 
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európai társadalom egészéhez.

Módosítás 151
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2012-től kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

1. 2015-től kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerõsíti a Parlament által 2007 októberében elfogadott menetrendet.  Hozzá 
kívánják  kapcsolni az átlagos kibocsátás 125 g/km-re történõ csökkentésének 
környezetvédelmileg ambiciózusabb céljához.

Módosítás 152
Holger Krahmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2012-től kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 

1. 2012-tõl kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása, 
amelyet a  szén-dioxid-kibocsátás
ökoinnovációk által elért csökkentésével 
kiigazítanak és három egymást követõ 
évre egyenlítenek ki, meghaladja a gyártó 
ugyanazon évi fajlagos kibocsátási 
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megfizetésére kötelezheti. célértékét, a Bizottság a szóban forgó 
gyártót, illetõleg – csoportosulás esetében 
– a csoportosulás vezetõjét 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezheti.

Or. en

Indokolás

Irreális, hogy egy egyedi jármûgyártó pontosan képes irányítani a naptári évenkénti átlagos 
szén-dioxid-kibocsátást, tekintettel arra, hogy a 27-tagú EU-ban elõre nem látható 
bonyodalmak adódhatnak, mint például az idõzítéssel és a logisztikával kapcsolatos 
bizonytalanságok, az ellenõrzés különbségei és a fogyasztói kereslet váratlan változásai, az új 
gépjármû-modellek tervezett bevezetésének technikai késedelmei és a különbözõ tagállamok 
általános gazdasági helyzete. Az ökoinnovációk az 1. cikkben említett kiegészítõ 
intézkedéseken túlmenõen tovább fokozzák a CO2-teljesítményt, amely a vizsgálati ciklusban 
nem mutatkozik meg.

Módosítás 153
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2012-től kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

1. 2012-tõl kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása, 
amelyet a  szén-dioxid-kibocsátás
ökoinnovációk által elért csökkentésével 
kiigazítanak és három egymást követõ 
évre egyenlítenek ki, meghaladja a gyártó 
ugyanazon évi fajlagos kibocsátási 
célértékét, a Bizottság a szóban forgó 
gyártót, illetõleg – csoportosulás esetében 
– a csoportosulás vezetõjét 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezheti.

Or. en
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Módosítás 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2012-től kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

1. 2012-tõl kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása, 
amelyet a  szén-dioxid-kibocsátás
ökoinnovációk által elért csökkentésével 
kiigazítanak és két egymást követõ évre 
egyenlítenek ki, meghaladja a gyártó 
ugyanazon évi fajlagos kibocsátási 
célértékét, a Bizottság a szóban forgó 
gyártót, illetõleg – csoportosulás esetében 
– a csoportosulás vezetõjét 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezheti.

Or. en

Indokolás

Irreális, hogy egy egyedi jármûgyártó pontosan képes irányítani a naptári évenkénti átlagos 
szén-dioxid-kibocsátást, tekintettel arra, hogy a 27-tagú EU-ban elõre nem látható 
bonyodalmak adódhatnak, mint például az idõzítéssel és a logisztikával kapcsolatos 
bizonytalanságok, az ellenõrzés különbségei és a fogyasztói kereslet váratlan változásai, az új 
gépjármû-modellek tervezett bevezetésének technikai késedelmei és a különbözõ tagállamok 
általános gazdasági helyzete. Az ökoinnovációk az 1. cikkben említett kiegészítõ 
intézkedéseken túlmenõen tovább fokozzák a CO2-teljesítményt, amely a vizsgálati ciklusban 
nem mutatkozik meg.

Módosítás 155
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2012-től kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 

1. 2012-tõl kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása, 
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meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

amelyet a  szén-dioxid-kibocsátás
ökoinnovációk által elért csökkentésével 
kiigazítanak és három egymást követõ 
évre egyenlítenek ki, meghaladja a gyártó 
ugyanazon évi fajlagos kibocsátási 
célértékét, a Bizottság a szóban forgó 
gyártót, illetõleg – csoportosulás esetében 
– a csoportosulás vezetõjét 
többletkibocsátási díj megfizetésére 
kötelezheti.

Or. en

Indokolás

Irreális, hogy egy egyedi jármûgyártó pontosan képes irányítani a naptári évenkénti átlagos 
szén-dioxid-kibocsátást, tekintettel arra, hogy a 27-tagú EU-ban elõre nem látható 
bonyodalmak adódhatnak, mint például az idõzítéssel és a logisztikával kapcsolatos 
bizonytalanságok, az ellenõrzés különbségei és a fogyasztói kereslet váratlan változásai, az új 
gépjármû-modellek tervezett bevezetésének technikai késedelmei és a különbözõ tagállamok 
általános gazdasági helyzete. Az ökoinnovációk az 1. cikkben említett kiegészítõ 
intézkedéseken túlmenõen tovább fokozzák a CO2-teljesítményt, amely a vizsgálati ciklusban 
nem mutatkozik meg.

Módosítás 156
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 2012-től kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

1. 2013-tól kezdve minden olyan naptári 
évre vonatkozóan, amelyben a gyártó 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

Or. de
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Indokolás

Az autógyártók azt állítják, hogy a termékfejlesztési ciklusok valószerûtlenné teszik az új 
szabályok 2012-tõl történõ bevezetését.  Hangsúlyozni kell azonban, hogy a 2012-re 
vonatkozó 120 grammos célt politikai jelleggel tûzték ki még 1994-ben.  Mintegy 
kompromisszumként a módosítás javasolja, hogy bírságokat csak 2013-as és ne a Bizottság 
által javasolt 2012-es hatállyal vezessenek be.  Az autógyártók problémáit így enyhíteni lehet, 
de a politikai üzenet (2012-es hatálybalépés) erõs marad. A jogszabálynak eleget tevõ gyártók 
jutalmai minden bizonnyal az emelkedõ eladási számadatok lesznek.

Módosítás 157
Kurt Joachim Lauk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2012-től kezdve minden olyan naptári évre 
vonatkozóan, amelyben a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

2015-től kezdve minden olyan naptári évre 
vonatkozóan, amelyben a gyártó átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátása 
meghaladja a gyártó ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célértékét, a Bizottság 
a szóban forgó gyártót, illetőleg –
csoportosulás esetében – a csoportosulás 
vezetőjét többletkibocsátási díj 
megfizetésére kötelezheti.

Or. de

Indokolás

A gépjármûipar 5–7 évig terjedõ fejlesztési és gyártási ciklusa fényében kötelezõ érvényû 
célérték csak 2015 utánra szabható. Ennél korábbi céldátum a gazdasági realitással 
ellentétes volna.
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Módosítás 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

amelyben:

Többletkibocsátás × a 130 g/km-nél 
nagyobb szén-dioxid-kibocsátású új 
személygépkocsik száma plusz a 
legfeljebb 130 g/km szén-dioxid-
kibocsátású  új személygépkocsik 
számának 50%-a × a (3) bekezdésben 
elõírt többletkibocsátási díj,

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

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

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.

Or. fr

Indokolás

A 60%-os gradiens túl meredek és szociális igazságtalansághoz fog vezetni úgy, ahogy a 
szabályozási teher megszületett, mivel egyes gyártóknak 130g/km-nél kisebb egyedi célokat 
jelölnek ki. A bírságokhoz való igazítás lehetõvé tenné a „szennyezõ fizet” elv tiszteletben 
tartását és korrigálná ezt az igazságtalanságot a 130 grammos általános célértéknek már 
eleget tevõ jármûvekre kiszabott bírságok mértékének csökkentése révén.
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Módosítás 159
Marie-Noëlle Lienemann

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

amelyben:

Többletkibocsátás × új személygépkocsik, 
amelyek átlaga nem felel meg a gyártó 
fajlagos kibocsátási célértékének, száma × 
a (3) bekezdésben elõírt többletkibocsátási 
díj,

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

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

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

azon „új személygépkocsik száma, 
amelyek átlaga nem felel meg a gyártó
fajlagos kibocsátási célértékének” azon új 
személygépkocsik száma, amelyeket a 
gyártó a tárgyévben gyártott és vetetett 
nyilvántartásba, valamint amelyek 
kibocsátása célértéket halad meg, például 
a gyártó által nyilvántartásba vetetett, e 
határértéket el nem érõ kibocsátású összes 
jármû átlagkibocsátását, amely a gyártó 
fajlagos célértékének felel meg.

Or. fr

Indokolás

A többletkibocsátások bírságai nem felelnek meg a „szennyezõ fizet” elvnek: elfogadhatatlan, 
hogy minden jármûre alkalmazandók legyenek a kibocsátási szintjüktõl függetlenül. Ezen elv 
alkalmazása a megfelelõség elismerését teszi szükségessé minden olyan volumen tekintetében, 
amelynek átlaga eleget tesz a kérdéses gyártó fajlagos kibocsátási szintjének. Ez arra fogja 
ösztönözni a gyártót, hogy a lehetõ leggyorsabban forgalomba hozza azon jármûvek 
maximális mennyiségét, amelyek eleget tesznek a saját fajlagos kibocsátási célértékének.
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Módosítás 160
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

amelyben:

Többletkibocsátás × a 130 g/km-nél 
nagyobb kibocsátású új személygépkocsik 
száma × a (3) bekezdésben elõírt 
többletkibocsátási díj,
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
az „új személygépkocsik száma” azon új 
személygépkocsik száma, amelyeknek a 
szóban forgó gyártó a gyártója, és 
amelyeket a tárgyévben vettek 
nyilvántartásba.

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.

Or. fr

Indokolás

A 60%-os gradiens túl meredek és szociális igazságtalansághoz fog vezetni úgy, ahogy a 
szabályozási teher megszületett, mivel egyes gyártóknak 130g/km-nél kisebb egyedi célokat 
jelölnek ki. A bírságokhoz való igazítás lehetõvé tenné a „szennyezõ fizet” elv tiszteletben 
tartását és korrigálná ezt az igazságtalanságot a 130 grammos általános célértéknek már 
eleget tevõ jármûvekre kiszabott bírságok mértékének csökkentése révén.
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Módosítás 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

amelyben:

Többletkibocsátás × új személygépkocsik, 
amelyek átlaga nem felel meg a gyártó 
fajlagos kibocsátási célértékének, száma × 
a (3) bekezdésben elõírt többletkibocsátási 
díj,

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.

azon „új személygépkocsik száma, 
amelyek átlaga nem felel meg a gyártó
fajlagos kibocsátási célértékének” azon új 
személygépkocsik száma, amelyeket a 
gyártó a tárgyévben gyártott és vetetett 
nyilvántartásba, valamint amelyek 
kibocsátása határértéket halad meg, 
például a gyártó által nyilvántartásba 
vetetett, e határértéket el nem érõ 
kibocsátású összes jármû 
átlagkibocsátását, amely a gyártó fajlagos 
célértékének felel meg.

Or. it

Indokolás

A javasolt díjak nincsenek összhangban a „szennyezõ fizet” elvvel, és elfogadhatatlan, hogy 
ezeket a díjakat az összes jármûre alkalmazzák a kibocsátási szintjüktõl függetlenül. Ezen elv 
alkalmazása a megfelelõség elismerését teszi szükségessé minden olyan volumen tekintetében, 
amelynek átlaga eleget tesz a kérdéses gyártó fajlagos kibocsátási szintjének. Ez arra fogja 
ösztönözni a gyártót, hogy folyamatosan növelje a forgalomba hozott alacsony kibocsátású 
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jármûvek mennyiségét.

Módosítás 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

amelyben:

Többletkibocsátás × új személygépkocsik, 
amelyek átlaga nem felel meg a gyártó 
fajlagos kibocsátási célértékének, száma × 
a (3) bekezdésben elõírt többletkibocsátási 
díj,

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.

azon „új személygépkocsik száma, 
amelyek átlaga nem felel meg a gyártó 
fajlagos kibocsátási célértékének” azon új 
személygépkocsik száma, amelyeket a 
gyártó a tárgyévben gyártott és vetetett 
nyilvántartásba, valamint amelyek 
kibocsátása határértéket halad meg, 
például a gyártó által nyilvántartásba 
vetetett, e határértéket el nem érõ 
kibocsátású összes jármû 
átlagkibocsátását, amely a gyártó fajlagos 
célértékének felel meg.

Or. it

Indokolás

A javasolt díjak nincsenek összhangban a „szennyezõ fizet” elvvel, és elfogadhatatlan, hogy 
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ezeket a díjakat az összes jármûre alkalmazzák a kibocsátási szintjüktõl függetlenül. Ezen elv 
alkalmazása a megfelelõség elismerését teszi szükségessé minden olyan volumen tekintetében, 
amelynek átlaga eleget tesz a kérdéses gyártó fajlagos kibocsátási szintjének. Ez arra fogja 
ösztönözni a gyártót, hogy folyamatosan növelje a forgalomba hozott alacsony kibocsátású 
jármûvek mennyiségét.

Módosítás 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Többletkibocsátás × a 130 g/km-nél 
nagyobb szén-dioxid-kibocsátású új 
személygépkocsik száma plusz a 
legfeljebb 130 g/km szén-dioxid-
kibocsátású  új személygépkocsik 
számának 50%-a × a (3) bekezdésben 
elõírt többletkibocsátási díj,

Or. en

Indokolás

A bírságok modulációja újra átültetné a gyakorlatba a „szennyezõ fizet” elvet. A javasolt 
rendszer az alacsonyabb kibocsátású autók elterjedéséhez vezetne a jármûflotta folyamatos 
megújításának biztosítása, és ezáltal a teljes CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló globális 
cél elérése érdekében.

Módosítás 164
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A többletkibocsátási díj összege: 3. A többletkibocsátási díj összege:

(a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;

(a) a 2015. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 95 EUR;

(b) a 2013. naptári évi kibocsátásra (b) az azt követõ évekre vonatkozóan
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vonatkozóan 35 EUR; valamint ugyanez az összeg plusz további 50% 
minden egyes évre.

(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.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerõsíti a Parlament által 2007 októberében elfogadott menetrendet, és hozzá 
kívánják kapcsolni az átlagos kibocsátás 125 g/km-re történõ csökkentésének 
környezetvédelmileg ambiciózusabb céljához. A bírságokat 2015-tõl kezdõdõen kell bevezetni 
és évrõl évre növekedniük kell.  A megfelelést elmulasztó autógyártóktól szerzett jövedelmet 
újra kell osztani az alacsony kibocsátású autók gyártói között, amelyek közül sokan 
alacsonyabb haszonkulccsal dolgoznak a környezetbarátabb startégia követése miatt.

Módosítás 165
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A többletkibocsátási díj összege: 3. A többletkibocsátási díj összege hasonlít 
az európai kibocsátáskereskedelmi 
rendszer keretében más ágazatokban 
fizetett díjakhoz.

(a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;
(b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR; valamint
(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.

Or. en
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Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetõk össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése révén rendkívül károsak lennének az ipar számára. A jelenlegi 
többletkibocsátási díj 475 EUR/t-nak felelne meg 2015-ben, miközben a más ágazatokkal való 
összehasonlítás az EU ETS tekintetében a következõket szemlélteti: 20 – 40 EUR/t; kiegészítõ 
ETS büntetési díj: 100 EUR/t (meg nem felelés esetén); valamint a tiszta és energiahatékony 
közúti szállítójármûvek támogatása:   20 EUR/t.

Módosítás 166
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A többletkibocsátási díj összege: 3. A többletkibocsátási díj összege:

(a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;

(a) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR;

(b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR; 

(b) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 60 EUR; valamint

(c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 60 EUR; valamint

(c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 95 EUR;

(d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az 
azt követő naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 95 EUR.

Or. de

Indokolás

Az autógyártók azt állítják, hogy a termékfejlesztési ciklusok valószerûtlenné teszik az új 
szabályok 2012-tõl történõ bevezetését.  Hangsúlyozni kell azonban, hogy a 2012-re 
vonatkozó 120 grammos célt politikai jelleggel tûzték ki még 1994-ben. Mintegy 
kompromisszumként a módosítás javasolja, hogy bírságokat csak 2013-as és ne a Bizottság 
által javasolt 2012-es hatállyal vezessenek be. Az autógyártók problémáit így enyhíteni lehet, 
de a politikai üzenet (2012-es hatálybalépés) erõs marad. A jogszabálynak eleget tevõ gyártók 
jutalmai minden bizonnyal az emelkedõ eladási számadatok lesznek.
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Módosítás 167
Matthias Groote

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A többletkibocsátási díj összege: 3. A többletkibocsátási díj összege a 2012-
tõl kezdõdõ idõszakra 95 EUR.

(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.

Or. de

Indokolás

Egyetlen bevezetõ idõszaknak kellene lennie. Az újgépkocsiállományt magában foglaló 
bevezetõ idõszak biztosítja a gyártók számára a rugalmasságot, amelyre ahhoz van 
szükségük, hogy igazodjanak az átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó 
célértékekhez. Ha a gyártók képtelenek elérni az átlagot, a kibocsátási határértéket 
meghaladó többletre 2012-tõl kezdõdõen 95 EUR/g-ot kell fizetniük.

Módosítás 168
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A többletkibocsátási díj összege: 3. A többletkibocsátási díj összege az 1. 
cikkben foglaltak értelmében:

(a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;

(a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 10 EUR;

(b) a 2013. naptári évi kibocsátásra (b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
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vonatkozóan 35 EUR; vonatkozóan 20 EUR;
(c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 60 EUR; valamint

(c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 30 EUR;

(d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az 
azt követő naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 95 EUR.

(d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az 
azt követõ naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 40 EUR.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt 100–475 EUR/t CO2 mértékû díj jóval magasabb, mint az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere alapján a CO2-tanúsítványok esetében alkalmazott hasonló 
árak. A gépkocsigyártókkal és ezáltal vevõikkel szembeni méltánytalan bánásmód 
indokolatlan és gazdaságilag nem hatékony. A javasolt bírságok jelentõsen gyengítenék az 
ipar innovációs képességét.

Módosítás 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege az 1. 
cikkben foglaltak értelmében:

a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;

a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 10 EUR;

b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR;

b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;

c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 60 EUR; valamint

c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 30 EUR;

d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követő naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 95 EUR.

d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követõ naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 40 EUR.

Or. de
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Indokolás

A Bizottság által javasolt 100–475 EUR/t CO2 mértékû díj jóval magasabb, mint az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere alapján a CO2-tanúsítványok esetében alkalmazott hasonló 
árak. A gépkocsigyártókkal és ezáltal vevõikkel szembeni méltánytalan bánásmód 
indokolatlan és gazdaságilag nem hatékony. A javasolt bírságok jelentõsen gyengítenék az 
ipar innovációs erejét.

Módosítás 170
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege a 
2012. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követõ naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 150 EUR.

a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;
b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR; valamint
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.

Or. en

Indokolás

A szabályok betartatása érdekében megfelelõ nagyságú összeget kell kiszabni büntetésként, és 
2012-tõl a maximális összeget kell alkalmazni. A büntetések kiszabásának késleltetése csak 
késõbbre halasztaná a rendszer hatékony mûködését.
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Módosítás 171
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege a 
2015. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követõ naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 40 EUR.

a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;
b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR; valamint
(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.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által javasolt 100–475 EUR/t CO2 mértékû díj jóval magasabb, mint az EU 
kibocsátáskereskedelmi rendszere alapján a CO2-tanúsítványok esetében alkalmazott hasonló 
árak. A gépkocsigyártókkal és ezáltal vevõikkel szembeni méltánytalan bánásmód 
indokolatlan és gazdaságilag nem hatékony. A javasolt bírságok jelentõsen gyengítenék az 
ipar innovációs képességét.

Módosítás 172
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege a 
2012. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követõ naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 150 EUR.
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a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;
b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR; valamint
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.

Or. en

Indokolás

A többletkibocsátási díj összegének viszonylag magasnak kell lennie annak biztosítása 
érdekében, hogy minden gyártó teljesítse kitûzött célját. A Bizottság hatásvizsgálata szerint 
„… az általános visszatartó hatás elérése szükségessé tenné, hogy a díjak mértékét bizonyos 
gyártók esetében a szennyezéscsökkentési határköltségek (150 EUR/gramm) felsõ 
tartományára alapozzák”.

Módosítás 173
Péter Olajos

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege
hasonlít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében más ágazatokban fizetett 
díjakhoz, és nem haladja meg a €20/g 
összeget.

a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 20 EUR;
b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR; valamint
c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 60 EUR; valamint
d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az 
azt követő naptári évek kibocsátására 
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vonatkozóan 95 EUR.

Or. en

Indokolás

A javasolt többletkibocsátási díjak teljesen aránytalanok és a legkevésbé sem vethetõk össze a 
más ágazatokban alkalmazott összegekkel. Az ipar verseny- és életképességének 
veszélyeztetése révén rendkívül károsak lennének az ipar számára. A jelenlegi 
többletkibocsátási díj 475 EUR/t-nak felelne meg 2015-ben, miközben a más ágazatokkal való 
összehasonlítás az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) tekintetében a következõket 
szemlélteti: 20 – 40 EUR/t; kiegészítõ ETS büntetési díj: 100 EUR/t (meg nem felelés esetén);
valamint a tiszta és energiahatékony közúti jármûvek támogatása: 20 EUR/t.

Módosítás 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege
hasonlít az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében más ágazatokban fizetett 
díjakhoz, azaz 20 EUR..

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.

Or. it

Indokolás

A többletkibocsátási díjak összevetve a 2012-tõl az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere 
(ETS) keretében fizetendõ díjakkal igazságtalanul aránytalanok. A gramm/kilométerenkénti 
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95 EUR valójában a 475 EUR/t CO2-nek felel meg. A gépjármû-ágazatban bevezetett díjat 20 
EUR/g/km CO2 -ként megszabva (amely megfelel 100 EUR/t-nak) összhangba kell hozni az 
olyan ágazatokban érvényes díjakkal, amelyek az ETS keretébe tartoznak 

Módosítás 175
Pilar Ayuso

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3). (3) A többletkibocsátási díj összege
hasonló az EU kibocsátáskereskedelmi 
rendszerében megállapított, más ágazatok 
által fizetett bírságokhoz.

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.

Or. es

Indokolás

A javasolt bírságok vagy kompenzációs kifizetések teljesen aránytalanok, és semmilyen módon
nem teszik lehetõvé a más ágazatokkal való összehasonlítást. A jelenlegi bírságok 475 EUR/t-
t tesznek ki 2015-re vonatkozóan vagy az európai kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 
alá tartozó más ágazatokkal összevetve 20–40 EUR/t-t, a külön bírságok 100 EUR/t-t (meg 
nem felelés esetén), az energiahatékony szállítás támogatása pedig nagyságrendileg 20 
EUR/t-t.
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Módosítás 176
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege
hasonló az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszer 
keretében a tagállamokban más 
iparágakban fizetett díjakhoz.

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.

Or. pl

Indokolás

A többletkibocsátási díjak összevetve a 2012-tõl az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere 
(ETS) keretében fizetendõ díjakkal igazságtalanul aránytalanok. A gramm/kilométerenkénti 
95 EUR valójában a 475 EUR/t CO2-nek felel meg. A gépjármû-ágazatban bevezetett díjat 
összhangba kell hozni az olyan ágazatokban érvényes díjakkal, amelyek az ETS keretébe 
tartoznak.

Módosítás 177
Kurt Joachim Lauk

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A többletkibocsátási díj összege: (3) A többletkibocsátási díj összege:
a) a 2012. naptári évi kibocsátásra a) a 2012. naptári évi kibocsátásra 

vonatkozóan a kibocsátás-
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vonatkozóan 20 EUR; kereskedelemben forgalmazott CO2 ára, 
de legfeljebb 10 EUR.

b)  a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 35 EUR; 

b) a 2013. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan a tõzsdén forgalmazott CO2 
ára, de legfeljebb 20 EUR. 

c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan 60 EUR; valamint

c) a 2014. naptári évi kibocsátásra 
vonatkozóan a tőzsdén forgalmazott CO2 
ára, de legfeljebb 30 EUR. valamint

d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követő naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan 95 EUR.

d) a 2015. naptári évi kibocsátásra és az azt 
követõ naptári évek kibocsátására 
vonatkozóan a tõzsdén forgalmazott CO2 
ára, de legfeljebb 40 EUR.

Or. de

Indokolás

A díjakat az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerén belüli tanúsítványok esetében alkalmazott 
megfelelõ árak alapján kell kalkulálni, mivel minden más módszer hátrányosan 
megkülönböztetné a gépjármûgyártókat. A gazdasági realitások figyelembevétele érdekében 
a díjaknak összhangban kell állniuk a tõzsdén forgalmazott tanúsítványok árával is.

Módosítás 178
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 2020. évben és az azt követõ 
években bekövetkezõ 
többletkibocsátásokra vonatkozóan a 
Bizottság többletkibocsátási díjra tesz 
javaslatot, amely legalább 10%-kal 
magasabb, mint 1. cikkben és I. 
mellékletben meghatározott átlagos CO2-
kibocsátás elérésének becsült 
határköltsége.

Or. en
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Indokolás

Az ipart tájékoztatni kell arról, hogy új büntetéseket alkalmaznak 2020-tól annak érdekében, 
hogy biztosítsák az adott évre kitûzött cél teljesítését.

Módosítás 179
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(5) A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket újra elosztják a becsült összes 
megtakarítás arányában azon gyártók 
között, vagy csoportosulás esetén 
odaadják azon csoportosulás vezetõjének, 
ahol az átlagos fajlagos CO2-kibocsátás 
nem érte el a kitûzött célt.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerõsíti a Parlament által 2007 októberében elfogadott menetrendet, és 
kapcsolódni kíván az átlagos kibocsátás 125 g CO2/km-re történõ csökkentésének 
környezetvédelmileg ambiciózusabb céljához. A büntetéseket 2015-tõl kezdõdõen kell 
bevezetni és évrõl évre növelni kell.  A megfelelést elmulasztó autógyártóktól szerzett 
jövedelmet újra kell osztani az alacsony kibocsátású autók gyártói között, amelyek közül 
sokan alacsonyabb haszonkulccsal dolgoznak a környezetbarátabb startégia követése miatt.

Módosítás 180
Gyula Hegyi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket az EU költségvetési 
bevételének kell tekinteni és a 
fenntartható közlekedési formák, köztük a 
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tömegközlekedés és a kerékpározás 
infrastruktúrájának támogatására kell 
felhasználni.

Or. en

Indokolás

A környezeti kritériumokat nem teljesítõ autók után fizetett bírságnak hozzá kell járulnia a 
fenntartható közeledési formák fejlesztéséhez.

Módosítás 181
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

5. A többletkibocsátási díjból befolyó 
összegeket a közúti jármûvek – ideértve az 
alternatív hajtásláncokat – tüzelõanyag-
hatékonyságának kutatására és 
fejlesztésére szánt külön alap 
létrehozására kell felhasználni.

Or. en

Indokolás

Az innováció elõmozdítása, valamint az EU környezetvédelmi célkitûzéseinek megvalósítása 
érdekében e rendelet eredményeként összegyûlt összeget vissza kell forgatni a közúti 
szállításból eredõ szén-dioxid csökkentésére szánt kutatásba és fejlesztésbe.

Módosítás 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

összegek egy alapba folynak be, amelyet a 
közúti közlekedés CO2-kibocsátásának 
csökkentésére és új, energiahatékony 
technológiák kutatására kell fordítani.

Or. de

Indokolás

A technológiai innováció elõmozdítása érdekében az esetleges díjakat egy külön alapba kell 
befizetni, amelyet az energiahatékony technológiák kutatásának és fejlesztésének, valamint a 
közúti CO2-kibocsátás elkerülését célzó intézkedések támogatására kell fordítani.

Módosítás 183
Kurt Joachim Lauk

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk
Bónuszrendszer

1. A gyártó bónusz pontokat kap, ha a 
célértéket a teljes autóállomány 
tekintetében 2012-ben 25%-ot, 2013-ban  
50%-ot és 2014-ben 75%-ot meghaladó 
mértékben sikerül elérni.
2. A bónuszpontokat a 7. cikkben 
meghatározott többletkibocsátási díj 
számításával megegyező módon kell 
kiszámolni, amelynek értelmében egy 
bónuszpont egy eurónak felel meg.
3. A 2012-től gyűjtött bónuszpontok a 7. 
cikk szerinti, az esetlegesen kirovandó 
büntetések fedezeteként felhasználhatóak.
4. A Bizottság megállapítja a 
bónuszpontok meghatározásának és 
felhasználásának módját.

Or. de
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Indokolás

Tekintettel az új modellek  és technológiák bevezetési idejére (legalább öt-hét év), ésszerû 
lenne lépcsõzetes célkitûzésket bevezetni. Azon gyártók számára, amelyek részesedése a 
célértéket teljesítõ teljes autóállomány tekintetében az elvártnál nagyobb, a CO2-kibocsátást 
csökkentõ intézkedések meghozatalakor ösztönzõket és jutalmazást kell felkínálni az 
esetlegesen kirovandó büntetések fedezeteként felhasználható bónuszpontok formájában.

Módosítás 184
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártók teljesítményének közzététele A gyártók teljesítményének közzététele: 
(„Megnevezés és nyilvános elítélés” )

1. A Bizottság legkésőbb 2011. október 31-
ig, majd attól kezdve évente jegyzéket tesz 
közzé, amelyben gyártónként szerepelnek a
következők:

1. A Bizottság legkésõbb 2010. október 31-
ig, majd attól kezdve évente jegyzéket tesz 
közzé, amelyben gyártónként szerepelnek a
következõk:

(a) az elõzõ naptári évre vonatkozó
fajlagos kibocsátási célérték;

(a) az előző naptári évben tapasztalt 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás; 
valamint

(b) az előző naptári évben tapasztalt 
átlagos fajlagos szén-dioxid-kibocsátás;

(b) az összes új személygépkocsi előző 
naptári évi fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának átlaga a Közösségben.

(c) az előző évi átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátás és az ugyanazon évi 
fajlagos kibocsátási célérték közötti 
különbség; valamint
(d) az összes új személygépkocsi előző 
naptári évi fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának átlaga a Közösségben.
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. 2016. október 31-tõl kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az elõzõ naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben 
elõírt követelményeket.

Or. en
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Indokolás

Már 2010-tõl kezdõdõen a fogyasztók minden autógyártó teljesítményét tartalmazó listákhoz 
férhetnek hozzá azért, hogy a fogyasztók megalapozottan választhassanak és a gyártókra 
nyomást gyakoroljanak erõfeszítések fokozása érdekében.

Módosítás 185
Bogusław Sonik

Rendeletre irányuló javaslat
Article 8 – paragraph 1 – introductory part

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A Bizottság legkésőbb 2011. október 31-
ig, majd attól kezdve évente jegyzéket tesz 
közzé, amelyben gyártónként szerepelnek a
következők:

1. A Bizottság legkésõbb 2013. október 31-
ig, majd attól kezdve évente jegyzéket tesz 
közzé, amelyben gyártónként szerepelnek a
következõk:

Or. en

Indokolás

A közzétételnek összhangban kell állnia a rendelet végrehajtásával a piac torzulásának és a 
gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében. Ezért a közzététel 2013 elõtt nem 
kezdõdhet meg.

Módosítás 186
Bogusław Sonik

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 elõzõ naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben
elõírt követelményeket.

Or. en
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Indokolás

A 8. cikk (1) bekezdésének ismétlése; az egyértelmûség kedvéért.

Módosítás 187
Kurt Joachim Lauk

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. 2016. október 31-tõl kezdve az (1) 
bekezdés értelmében közzétett jegyzékben 
gyártónként fel kell tüntetni azt is, hogy az 
adott gyártó az elõzõ naptári év 
vonatkozásában teljesítette-e a 4. cikkben
elõírt követelményeket.

Or. de

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a gépjármûiparban öt-hét éves idõszakokból álló fejlesztési és termelési 
ciklusok vannak, a kötelezõ célérték csak 2015-tõl kezdõdõen léphet hatályba. Egy korábbi 
dátum megállapítása nem lenne összhangban a gazdasági valósággal. Ennek megfelelõen kell 
kijelölni a teljesítménnyel kapcsolatos adatok közzétételére vonatkozó dátumot is.

Módosítás 188
Marie-Noëlle Lienemann

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Szakgyártói mentesítés kis sorozatban 
dolgozó, független gyártók esetében

1. Az I. melléklet szerint számított fajlagos 
kibocsátási célérték alóli mentesítésre 
irányuló kérelmet nyújthat be az a gyártó, 
amely
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(a) naptári évenként legfeljebb 10 000 
olyan személygépkocsit állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
valamint
(b) nem áll kapcsolatban másik gyártóval.
2. Az (1) bekezdésben említett 
mentesítésre irányuló kérelem legfeljebb 
öt naptári évre vonatkozhat. A kérelmet a 
Bizottság részére kell benyújtani a 
következő adatokkal:
(a) a gyártó neve és kapcsolattartója;
(b) arra vonatkozó bizonyíték, hogy a 
gyártó jogosult az (1) bekezdés szerinti 
mentesítés igénylésére;
(c) a szóban forgó gyártó által gyártott 
személygépkocsik részletes adatai, 
beleértve a tömegüket és a szén-dioxid-
kibocsátásukat is; valamint
(d) a csökkentési potenciállal – többek 
között a fajlagos CO2-kibocsátás 
technológiai csökkentési potenciáljával –
arányos fajlagos kibocsátási célérték.
3. Ha a Bizottság arra a megállapításra 
jut, hogy a gyártó egyfelől jogosult az (1) 
bekezdés szerinti mentesítésre, másfelől a 
gyártó által ajánlott kibocsátási célérték 
összhangban áll kibocsátáscsökkentési 
lehetőségeivel – így a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésére alkalmas 
technológiai lehetőségeivel is –, a 
Bizottság mentesítést ad a gyártónak. A 
mentesítés a kérelem benyújtását követő 
év január 1-jétől hatályos.
4. Az e cikk értelmében mentesítésben 
részesülő gyártó köteles azonnal értesíteni 
a Bizottságot minden olyan változásról, 
amely kihat vagy kihathat mentesítésre 
való jogosultságára.
5. Ha Bizottság – a (4) bekezdés szerinti 
értesítés alapján vagy más úton – arra a 
megállapításra jut, hogy megszűnt a 
gyártó mentesítésre való jogosultsága, a 
következő naptári év január 1-jei hatállyal 
visszavonja a mentesítést, és erről értesíti 
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a gyártót.
6. Ha a Bizottság arra a megállapításra 
jut, hogy a gyártó nem hajtja végre a 
kérelmében szereplő csökkentési 
programot, a Bizottság visszavonhatja a 
mentesítést.
7. A Bizottság részletes rendelkezéseket 
fogadhat el az (1)–(6) bekezdés 
végrehajtásáról, így a mentesítésre való 
jogosultság kritériumainak értelmezését, a 
kérelmek tartalmát és a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló 
programok tartalmát és értékelését 
illetően is.
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.

Or. en

Indokolás

Semmi nem indokolja, hogy mentesítést adjanak a nagy kibocsátású autók gyártóinak. Ez 
torzítaná a piacot és arra ösztönözné az autógyártókat, hogy pontosan olyan céget hozzanak 
létre, amely ilyen mentesítésekre jogosult. Ennek következtében a nyilvántartásba vett autók 
jelentõs része kerülne ki a jogszabály hatálya alól.

Módosítás 189
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. cikk törölve
Szakgyártói mentesítés kis sorozatban 
dolgozó, független gyártók esetében

1. Az I. melléklet szerint számított fajlagos 
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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
(b) nem áll kapcsolatban másik gyártóval.
2. Az (1) bekezdésben említett 
mentesítésre irányuló kérelem legfeljebb 
öt naptári évre vonatkozhat. A kérelmet a 
Bizottság részére kell benyújtani a 
következő adatokkal:
(a) a gyártó neve és kapcsolattartója;
(b) arra vonatkozó bizonyíték, hogy a 
gyártó jogosult az (1) bekezdés szerinti 
mentesítés igénylésére;
(c) a szóban forgó gyártó által gyártott 
személygépkocsik részletes adatai, 
beleértve a tömegüket és a szén-dioxid-
kibocsátásukat is; valamint
(d) a csökkentési potenciállal – többek 
között a fajlagos CO2-kibocsátás 
technológiai csökkentési potenciáljával –
arányos fajlagos kibocsátási célérték.
3. Ha a Bizottság arra a megállapításra 
jut, hogy a gyártó egyfelől jogosult az (1) 
bekezdés szerinti mentesítésre, másfelől a 
gyártó által ajánlott kibocsátási célérték 
összhangban áll kibocsátáscsökkentési 
lehetőségeivel – így a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésére alkalmas 
technológiai lehetőségeivel is –, a 
Bizottság mentesítést ad a gyártónak. A 
mentesítés a kérelem benyújtását követő 
év január 1-jétől hatályos.
4. Az e cikk értelmében mentesítésben 
részesülő gyártó köteles azonnal értesíteni 
a Bizottságot minden olyan változásról, 
amely kihat vagy kihathat mentesítésre 
való jogosultságára.
5. Ha Bizottság – a (4) bekezdés szerinti 
értesítés alapján vagy más úton – arra a 
megállapításra jut, hogy megszűnt a 
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gyártó mentesítésre való jogosultsága, a 
következő naptári év január 1-jei hatállyal 
visszavonja a mentesítést, és erről értesíti 
a gyártót.
6. Ha a Bizottság arra a megállapításra 
jut, hogy a gyártó nem hajtja végre a 
kérelmében szereplő csökkentési 
programot, a Bizottság visszavonhatja a 
mentesítést.
7. A Bizottság részletes rendelkezéseket 
fogadhat el az (1)–(6) bekezdés 
végrehajtásáról, így a mentesítésre való 
jogosultság kritériumainak értelmezését, a 
kérelmek tartalmát és a fajlagos szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló 
programok tartalmát és értékelését 
illetően is.
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.

Or. en

Indokolás

A nagy kibocsátású autók esetében semmi nem indokolja a különleges mentesítéseket.

Módosítás 190
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

olyan személygépkocsit állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
valamint

(b) nem áll kapcsolatban másik gyártóval. (b) nem áll kapcsolatban másik
autógyártóval vagy
(ba) kapcsolt vállalkozásai vannak és ezek 
összesen naptári évenként legfeljebb 
10 000 olyan személygépkocsit állítanak 
elõ, amelyet a Közösségben vesznek 
nyilvántartásba.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás úgy egyértelmûsíti és egyszerûsíti a mentesítés hatályát, hogy közben 
szigorúan a 10 000-es küszöbérték alatt marad. Vannak olyan esetek, hogy két, egymással 
kapcsolatban álló gyártó 10 000-nél kevesebb új szemályautót vesz nyilvántartásba. Ekkor 
egymással kapcsolatban nem állóknak kell tekinteni õket.

Módosítás 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Szakgyártói mentesítés kis sorozatban 
dolgozó, független gyártók esetében

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

(b) nem áll kapcsolatban másik gyártóval. (b) egy kategórián belül olyan 
személygépkocsit állít elõ, amely a 
célérték elérését akadályozó különleges 
jellemzõkkel rendelkezik.
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Or. it

Indokolás

Ez a kivétel azokra a szakosodott gyártókra vonatkozik (az összes autó 0,2%-a, amely szám 
szerint 30 000-nél kevesebb, kevés kilométerrel és az összes CO2-kibocsátás tekintetében 
marginális szerepet játszik), amelyek nem képesek az 1. melléklettel összhangban legalább 
60%-os csökkentést biztosítani.  A verseny indokolatlan torzulásának elkerülése érdekében a 
kivételnek valamennyi, a piac azonos szegmensében egymással versenyzõ gyártó számára 
vonatkoznia kell (függetlenül attól, hogy egy másik gyártóval „kapcsolatban” van-e vagy 
sem). Különben az egymással „kapcsolatban” álló gyártók káros hatást fejtenének ki saját 
cégcsoportjukra.

Módosítás 192
Magor Imre Csibi

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) naptári évenként legfeljebb 1 000 olyan 
személygépkocsit állít elő, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
valamint

Or. en

Indokolás

Környezetvédelmi megfontolásokból, valamint a különbözõ méretû gyártók közötti egyenlõtlen 
bánásmód elkerülésére e mentesítési záradékot minimálisra kell korlátozni. Figyelembe véve 
a 2007/46/EK irányelv XII. melléklete 2. részének 2) pontját, az új személygépkocsikra 
vonatkozó küszöbértéket 10 000-rõl 1000-re kell csökkenteni.



PE407.904v01-00 146/204 AM\728751HU.doc

HU

Módosítás 193
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) naptári évenként a személygépkocsik
legfeljebb 0,1%-át állítja elõ, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
valamint

Or. de

Indokolás

A piaci trendekhez igazodó szabályok létrehozására van szükség.

Módosítás 194
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) naptári évenként az új személygépkocsi 
nyilvántartások legfeljebb 0,1%-át állítja
elõ; valamint

Or. de

Módosítás 195
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Kérés esetén a Bizottság az egyedi 
modellek – amelyek esetében az új 
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nyilvántartásba vételek száma 
összességében nem haladja meg az uniós 
szinten egy év alatt nyilvántartásba vett új 
személygépjármûvek 1%-át – gyártói 
számára az I. melléklet szerint kiszámított 
különleges célérték helyett a 2008-ban 
tapasztalt átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásukhoz viszonyított 25%-os 
csökkenést tartalmazó alternatív 
kibocsátási célértéket engedélyezhet.

Or. de

Indokolás

A javaslat nem veszi figyelembe azoknak a gyártóknak a különleges helyzetét, amelyek csupán 
egyedi modelleket kínálnak, azonban túl nagyok ahhoz, hogy a 9. cikk (1) bekezdésének a) és 
b) pontjában meghatározott mentesítés alá tartozzanak. Egy alternatív célérték az ilyen 
gyártóktól legalább a gépkocsigyártókkal azonos erõfeszítések megtételét követelné meg, 
miközben a 2008-as referencia év alapján méltányos feltételek is biztosítana nekik.

Módosítás 196
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
Article 9 – paragraph 2 – point d

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a csökkentési potenciállal – többek 
között a fajlagos CO2-kibocsátás 
technológiai csökkentési potenciáljával –
arányos fajlagos kibocsátási célérték.

(d) a gyártó technikai képességével, 
pénzügyi lehetõségeivel és  az adott 
modellel kapcsolatos  CO2-csökkentési
potenciáljával arányos fajlagos kibocsátási 
célérték.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azokat a kritériumokat határozza meg, amelyek alapján a kibocsátás 
csökkentésének ösztönzése mellett a nagyobb jogi biztonság és kiszámíthatóság érdekében az 
egyes célértékeket megállapítják és értékelik.
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Módosítás 197
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Ha a Bizottság arra a megállapításra jut, 
hogy a gyártó egyfelől jogosult az (1) 
bekezdés szerinti mentesítésre, másfelől a 
gyártó által ajánlott kibocsátási célérték 
összhangban áll kibocsátáscsökkentési 
lehetőségeivel – így a fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésére alkalmas 
technológiai lehetőségeivel is –, a 
Bizottság mentesítést ad a gyártónak. A 
mentesítés a kérelem benyújtását követő év 
január 1-jétől hatályos.

3. Ha a Bizottság arra a megállapításra jut, 
hogy a gyártó egyfelõl jogosult az (1) 
bekezdés szerinti mentesítésre, másfelõl 
elégedett a gyártó által ajánlott kibocsátási
célértékkel, a Bizottság mentesítést ad a 
gyártónak. A Bizottság e határozat 
meghozatalakor figyelembe veszi a (2) 
bekezdés d) pontjában szereplõ 
kritériumokat. A mentesítés a kérelem 
benyújtását követõ év január 1-jétõl
hatályos.

Or. en

Indokolás

E módosítás a 9. cikk (2) bekezdés d) pontjának módosításával való következetesség miatt 
szükséges.

Módosítás 198
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Ha a Bizottság arra a megállapításra jut, 
hogy a gyártó nem hajtja végre a 
kérelmében szereplő csökkentési 
programot, a Bizottság visszavonhatja a
mentesítést.

6. Ha a Bizottság arra a megállapításra jut, 
hogy a gyártó nem hajtja végre a 
kérelmében szereplõ csökkentési 
programot, a Bizottság a gyártókra a 7. 
cikkben meghatározottak szerint 
többletkibocsátási díjat róhat ki.

Or. en
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Indokolás

Ha egy gyártó túllépi a mentesítés alkalmazásában elõírt kibocsátási célértéket, a mentesítés 
visszavonása aránytalan intézkedés. Helyette a tömegautó-gyártók számára létrehozott 
többletkibocsátási díjrendszerrel azonos rendszert kell a gyártóval szemben alkalmazni. Ez 
közelebb hozza a tömegautó-gyártókra alkalmazott folyamatot  a kisebb gyártókhoz.

Módosítás 199
Rebecca Harms

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A mentesítés alkalmazását – ideértve 
az azt alátámasztó információt is –, 
valamint bármely, a (4) bekezdés szerinti 
értesítést, bármely, az (5) vagy (6) 
bekezdés szerinti visszavonást vagy a (7) 
bekezdésben említett intézkedéseket a 
nyilvánosság számára elérhetõvé kell 
tenni.

Or. en

Módosítás 200
Karl-Heinz Florenz

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 7 a 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 elõíróalternatív 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 
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a teljes európai piac 1,5%-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 1,5%-a közé esik.
A kapcsolt vállalkozások kérhetik a 
Bizottságot, hogy a 2006-os átlagos 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátásához 
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 az (1) bekezdésben megállapított 
szám valamint a teljes európai piac 1,5%-
a közé esik.

Or. de

Indokolás

A kibocsátások 25%-os csökkentésére vonatkozó követelmény több erõfeszítést fog 
megkövetelni az egyedi modellek gyártóitól, mint az autógyáraktól. De ettõl még életképesek 
maradnak. A bizottsági javaslat nem veszi kellõen figyelembe azoknak a gyártóknak a 
különleges helyzetét, amelyek csupán egyedi modelleket kínálnak, és túl nagyok ahhoz, hogy a 
9. cikk (1) bekezdésében meghatározott mentesítés alá tartozzanak. E gyártókon a 
csoportosulás sem segít, mivel ez versenytársaik számára betekintést engedne az 
elkövetkezendõ évek során megvalósítandó terveikbe.

Módosítás 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A Bizottsághoz fordulhat egy gyártó, 
hogy az I.mellékletben szereplõ fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátási célérték helyett 
egy olyan alternatív célértéket 
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engedélyezzen számára, amely a 2006-ban 
tapasztalt átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának 25%-os csökkenése , 
amennyiben:
a) nincsenek kapcsolt vállalkozásai, és 
naptári évenként 10 000 és 300 000 
közöttre tehetõ az általa elõállított új 
személygépkocsik száma, amelyeket a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba; 
vagy.
b) kapcsolt vállalkozásai vannak és ezek 
összesen naptári évenként 10 000 és 300 
000 közöttre tehetõ az általa elõállított új 
személygépkocsik száma, amelyet a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba.
A Bizottsághoz fordulhatnak a kapcsolt 
vállalkozások, hogy az I.mellékletben 
szereplõ fajlagos szén-dioxid-kibocsátási 
célérték helyett  a 2006-os átlagos fajlagos 
szén-dioxid-kibocsátásuknak 25%-os 
csökkenését elõíró alternatív célértéket 
engedélyezzen számukra, amennyiben e 
kapcsolt vállalkozásokban – az egyéb 
kapcsolt vállalkozásokkal együtt számítva 
– naptári évenként 10 000 és 300 000 
közöttre tehetõ az általuk elõállított új 
személygépkocsik száma, amelyeket a 
Közösségben vesznek nyilvántartásba;

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata a szakosodott gyártók (akik egy igen szûk tartományban gyártanak 
autót) számára teljesíthetetlen és közvetlen versenytársaiknál szigorúbb célértékeket ad meg.
Versenytársaik – akik vagy szélesebb tartományba tartozó autókat forgalmaznak vagy egy 
csoport tagjai– nem kötelesek ugyanolyan szintû erõfeszítést tenni, akkor sem, ha ugyanolyan 
szén-dioxid-kibocsátású autókat forgalmaznak. A módosítás a szakosodott gyártók számára 
lehetõvé teszi a 25%-os minimum célérték választását. Ez az ipar átlagához viszonyítva a 
szén-dioxid-kibocsátás jelentõs csökkentését jelenti és ezért a környezetre gyakorolt hatását 
tekintve elhanyagolható.

Módosítás 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
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Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
Ökoinnovációk

1. Az e rendelet 12. cikkének megfelelően 
felállítandó bizottság az ökoinnováció 
elismerése érdekében történő 
alkalmazásokra vonatkozó döntéseket hoz, 
ideértve a valamely technológia 
alkalmazásából eredő szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését.
2. A 3. cikk értelmében vett gyártók vagy 
technológiagyártó beszállítók 
ökoinnovációs elismerésért 
folyamodhatnak. Az ezirányú 
beadványoknak tartalmazniuk kell a 
technológia alkalmazása során elért szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó, független testület által 
tanúsított adatokat. A 2007/46/EK 
irányelv 41. cikkében szereplő műszaki 
ügynökségek független igazoló 
testületként léphetnek fel.
3. E rendelet ellenőrzésével kapcsolatban 
az ökoinnovációk a járműtípusba vagy a 
járműtípus verziójába szabványos 
alkatrészként történő beépítése alapján 
CO2 bónuszpontok kapnak. A gyártók 
számára az ökoinnovációk tekintetében 
biztosított bónuszpontokat összesen az I. 
mellékletnek megfelelően kiszámított 
gyártói célérték 10%-ára kell korlátozni.
4. Ezen eljárástól függetlenül, az 
ökoinnovációk beszámításával 
párhuzamosan a vizsgálati ciklus 
felülvizsgálata tovább folytatódik annak 
érdekében, hogy szén-dioxid-csökkentési 
potenciáljuk hosszú távon tükröződjön a 
vizsgálati ciklusban.
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5. Amikor a Bizottság az irányelv 1. 
cikknek megfelelő felülvizsgálatát végzi, a 
Bizottság a hatásvizsgálat részeként 
átfogó értékelést készít az ökoinnovációk 
révén elért CO2-kibocsátás 
csökkentésekről annak biztosítására, hogy 
az elkövetkező években megfelelő 
figyelemben részesüljön valamennyi CO2-
kibocsátással kapcsolatos intézkedés a 
gyártók célértékekre vonatkozó 
teljesítésének értékelése során.
6. Az e rendelet 12. cikkének megfelelően 
felállítandó bizottság azt ellenőrzi, hogy 
egy ökoinnováció elismerése érdekében 
történő alkalmazás teljes-e és a kérvény 
iránti dokumentumok benyújtását követő 
három hónap belül történt-e, valamint 
dönt az ökoinnováció beszámításáról. 
Ezzel kapcsolatban a Bizottság javaslatot 
nyújt be a bizottság számára. 
A kérvényező a Bizottságnál fellebbezést 
nyújthat be a bizottság döntése ellen a 
döntésről kapott értesítést követő egy 
hónapon belül. A Bizottság a fellebbezést 
benyújtja a bizottságnak, amelynek három 
hónap áll rendelkezésére annak 
megfontolására, majd meghozza döntését. 
A Bizottság az ökoinnováció 
beszámításáról szóló valamennyi döntést 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
hirdeti ki.

Or. de

Indokolás

The regulation should offer incentives to improve the efficiency of components and functions, 
even if their contribution to reducing CO2 emissions is not measured in the test cycle pursuant 
to Regulation 715/2007, something which the Commission proposal fails to do. These 
components and functions include LED lamps, sunroofs, consumption gauges or the cruise 
control facility. Only those technologies which definitely serve to reduce CO2 emissions 
should be counted as eco-innovations. In return for the flexibility offered to the industry, it is 
proposed that the total bonuses granted to a manufacturer in respect of eco-innovations 
should be limited to 10% of that manufacturer's target as calculated pursuant to Annex I.
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Módosítás 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
1. Az e rendelet 12. cikkének megfelelõen 
felállítandó bizottság az ökoinnováció 
elismerése érdekében történõ 
alkalmazásokra vonatkozó döntéseket hoz, 
ideértve a valamely technológia 
alkalmazásából eredõ szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését.
2. A 3. cikk értelmében vett gyártók vagy 
technológiagyártó beszállítók 
ökoinnovációs elismerésért 
folyamodhatnak. Az ezirányú 
beadványoknak tartalmazniuk kell a 
technológia alkalmazása során elért szén-
dioxid-kibocsátás csökkentésére 
vonatkozó, független testület által 
tanúsított adatokat. A 2007/46/EK 
irányelv 41. cikkében szereplõ mûszaki 
ügynökségek független igazoló 
testületként léphetnek fel.
3. E rendelet ellenõrzésével kapcsolatban 
az ökoinnovációk a jármûtípusba vagy a 
jármûtípus verziójába szabványos 
alkatrészként történõ beépítése alapján 
CO2 bónuszpontok kapnak. Az 
ökoinnovációk tekintetében biztosított 
bónuszpontokat az (1) bekezdésnek 
megfelelõen megállapított CO2-csökkentés 
50%-ára kell korlátozni. A 12. cikknek 
megfelelõen felállítandó bizottság idõbeli 
korlátot szabhat az egyéni 
technológiákhoz kapcsolódó 
bónuszpontok érvényességére 
vonatkozóan, illetve egy elõre 
meghatározott idõszak során fokozatosan 
csökkenõ mértékben adhatja azokat ki. E 
tekintetben a bizottság figyelembe veszi a 
technológiai fejlõdésben elért szakaszt és 
a gépjármûipart jellemzõ gyártási 
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ciklusokat.
4. Ezen eljárástól függetlenül, az 
ökoinnovációk beszámításával 
párhuzamosan a vizsgálati ciklus 
felülvizsgálata tovább folytatódik annak 
érdekében, hogy szén-dioxid-csökkentési 
potenciáljuk hosszú távon tükrözõdjön a 
vizsgálati ciklusban.
5. Amikor a Bizottság az irányelv 1. 
cikknek megfelelõ felülvizsgálatát végzi, a 
Bizottság a hatásvizsgálat részeként 
átfogó értékelést készít az ökoinnovációk 
révén elért CO2-kibocsátás 
csökkentésekrõl annak biztosítására, hogy 
az elkövetkezõ években megfelelõ 
figyelemben részesüljön valamennyi CO2-
kibocsátással kapcsolatos intézkedés a 
gyártók célértékekre vonatkozó 
teljesítésének értékelése során.
6. Az e rendelet 12. cikkének megfelelően 
felállítandó bizottság azt ellenőrzi, hogy 
egy ökoinnováció elismerése érdekében 
történő alkalmazás teljes-e és a kérvény 
iránti dokumentumok benyújtását követő 
három hónap belül történt-e, valamint 
dönt az ökoinnováció beszámításáról. 
Ezzel kapcsolatban a Bizottság javaslatot 
nyújt be a bizottság számára. 
A kérvényező a Bizottságnál fellebbezést 
nyújthat be a bizottság döntése ellen a 
döntésről való értesítést követő egy 
hónapon belül. A Bizottság a fellebbezést 
benyújtja a bizottságnak, amelynek három 
hónap áll rendelkezésére annak 
megfontolására, majd meghozza döntését. 
A Bizottság az ökoinnováció 
beszámításáról szóló valamennyi döntést 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
hirdeti ki.

Or. de

Indokolás

A cél: olyan ösztönzõk kialakítása, amelyek javítják az alkatrészek és funkciók hatékonyságát 
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az innováció ösztönzése érdekében. Csak olyan technológiák számítanak ökoinnovációnak, 
amelyek véglegesen a szén-dioxid-kibocsátás csökkenéséhez vezetnek. Ezt az ellenõrzõ 
testületek igazolásai révén lehet biztosítani (ezt a módszert már alkalmazzák az EU 
típusjóváhagyási eljárásai során). Az ambíciózus környezetvédelmi célkitûzéssel 
összhangban, csak az ökoinnovációk révén elért szén-dioxid-kibocsátás csökkentés 50%-a –
amely egy gépkocsi szabványos elõírásának része – számít bónuszpontnak és a bónuszpontok 
csak egy meghatározott ideig lesznek érvényesek, illetve fokozatosan csökkenõ mértékben 
kerülnek kiadásra.

Módosítás 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9a. cikk
1. Az ökoinnovációk a gépjármûvek 
vonatkozásában innovatív technológiák, 
amelyek a jármûvezetõ magatartásától 
függetlenül igazolhatóan csökkentik a 
szén-dioxid-kibocsátást, de nem, vagy 
csak nem megfelelõen tükrözõdnek a 
715/2007/EK rendelet szerint a 
személygépjármûvek szén-dioxid-
kibocsátásának mérése során.
2. Az e rendelet 12. cikke (1) bekezdésében 
említett bizottság hozza meg az 
ökoinnováció érdekében történõ 
alkalmazásokra vonatkozó döntéseket, 
ideértve a , egy adott technológia 
következtében kibocsátott szén-dioxid-
kibocsátás tényleges csökkenését.
3. Egy ökoinnováció érdekében történõ 
alkalmazást a gyártók vagy e technológia 
beszállítói végezhetik. A kérvényeket a 
technológia következtében kibocsátott 
szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó 
mûszaki adatokkal kell alátámasztani. 
Ezeket az adatokat harmadik fél által kell 
tanúsíttatni. A 2007/46/EK irányelv 41. 
cikkében szereplõ ügynökségek igazoló 
harmadik félként léphetnek fel.
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4. E rendelet ellenõrzése során az 
ökoinnovációkat a jármûtípusba vagy a 
jármûtípus verziójába szabványos 
alkatrészként történõ beépítésük alapján 
adott kreditpontok szerint ismerik el. Az 
egyes technológiával kapcsolatos 
kreditpontok nem haladhatják meg a (2) 
bekezdés szerint megállapított, a világra 
vonatkozó valós széndioxid-kibocsátás 
75%-át. A 12. cikk (1) bekezdésében 
említett bizottság tovább kotlátozhatja a 
kreditpontok idõbeli érvényességét, illetve 
dönthet arról, hogy e kreditpontokat egy 
bizonyos idõszak során arányosan 
csökkenõ módon alkalmazza.

Or. en

Indokolás

A végsõ rendeletben a segédeszközök / alkatrészek hatékonyságának növelése érdekében 
ösztönzõket kell kidolgozni még akkor is, ha CO2-hasznuk nem tükrözõdik a 715/2007 sz. 
rendelet szerint szén-dioxid-kibocsátásuk mérése során. Csak a szén-dioxid-kibocsátásának 
tényleges csökkenéséhez vezetõ technológiákat kell ökoinnovációként tekinteni, mivel 
hatásukat az európai típusjóváhagyási rendszerben használatoshoz hasonló illetékes mûszaki 
szolgálatnak kell tanúsítania.

Módosítás 205
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság legkésõbb 2009. december 
31-ig benyújt egy, e rendeletbe illesztendõ, 
a 2007/46/EK irányelv II. mellékletében 
meghatározott könnyû 
haszongépjármûvekrõl szóló javaslatot, 
amely az átlagos kibocsátási szintet 2012. 
január 1-jétõl kezdõdõen 175 g CO2/km-
ben és 2015. január 1-jétõl legfeljebb 160 
g CO2/km-ben határozza meg.
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Or. en

Indokolás

E rendeletbe a kisteherautókat is bele kell foglalni, mivel ezek teszik ki az EU közlekedésbõl 
származó összkibocsátásának mintegy 2 %-át. Nem szeretnénk ugyanazokat a hibákat 
elkövetni, mint az USA, amikor elfogadta a CAFE (Átlagos vállalati 
üzemanyagtakarékossági) szabványokat, és amelyre az ipar úgy reagált, hogy az összes jármû 
több mint felét kisteherautókra cserélték (sportcélú haszonjármûvekre ,nyitott platós 
haszongépjármûvekre, egyterû teherautókra ).

Módosítás 206
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1753/2000/EK határozat szerint
bejelentett adatok alapján 2010-ben a 
Bizottság megvizsgálja, hogy 2006. és 
2009. között az új személygépkocsik
tömegében bekövetkezett változás több 
volt-e vagy kevesebb nullánál.

2. Az 1753/2000/EK határozat szerint 
2010-ben a Bizottság megvizsgálja, hogy 
2006. és 2009. között az új 
személygépkocsik alapterületében
bekövetkezett változás több volt-e nullánál.

Ha történt változás az új személygépkocsik
tömegében, az I. mellékletben módosítani 
kell az autonóm tömegnövekedésre
vonatkozó adatot, megadva a 2006 és 
2009. közötti naptári évekre vonatkozó 
éves változás átlagát.

Ha történt változás az új személygépkocsik
alapterületében, az I. mellékletben 
módosítani kell az autonóm alapterület-
növekedésre vonatkozó adatot, megadva a 
2006 és 2009. közötti naptári évekre 
vonatkozó éves változás átlagát.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a „tömegen” alapuló paraméter alkalmazására irányuló javaslata bünteti a 
könnyebb autókat elõállító gyártókat.  Ez káros volna,  hiszen a súlycsökkenés a CO2-
kibocsátás csökkentésének az egyik legfontosabb eszköze.  A paramétert ezért az 
alapterületben kell megadni.
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Módosítás 207
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1753/2000/EK határozat szerint 
bejelentett adatok alapján 2010-ben a 
Bizottság megvizsgálja, hogy 2006. és
2009. között az új személygépkocsik 
tömegében bekövetkezett változás több 
volt-e vagy kevesebb nullánál.

2. Az 1753/2000/EK határozat szerint 
bejelentett adatok alapján 2016-ban a 
Bizottság megvizsgálja, hogy 2006. és
2015. között az új személygépkocsik 
tömegében bekövetkezett változás több 
volt-e vagy kevesebb nullánál.

Ha történt változás az új személygépkocsik 
tömegében, az I. mellékletben módosítani 
kell az autonóm tömegnövekedésre 
vonatkozó adatot, megadva a 2006 és
2009. közötti naptári évekre vonatkozó 
éves változás átlagát.

Ha történt változás az új személygépkocsik 
tömegében, az I. mellékletben módosítani 
kell az autonóm tömegnövekedésre 
vonatkozó adatot, megadva a 2006 és
2015. közötti naptári évekre vonatkozó 
éves változás átlagát.

Or. en

Indokolás

A lineáris görbe, amely 2012-re határozza meg a célértékeket, az összes személygépkocsira 
vonatkozó átlagsúlyon alapszik. Ha az átlagsúly változik, a gyártók rendelkezésére kevesebb 
mint két év fog állni, hogy az új célértékeknek megfeleljenek, és ez nem elég idõ, hiszen akkor 
a legtöbb modell épp a fejlesztési vagy a gyártási szakaszban lesz.

Módosítás 208
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1753/2000/EK határozat szerint
bejelentett adatok alapján 2010-ben a 
Bizottság megvizsgálja, hogy 2006. és 
2009. között az új személygépkocsik
tömegében bekövetkezett változás több 
volt-e vagy kevesebb nullánál.

2. Az 1753/2000/EK határozat szerint 
2010-ben a Bizottság megvizsgálja, hogy 
2006. és 2009. között az új 
személygépkocsik alapterületében
bekövetkezett változás több volt-e nullánál.

Ha történt változás az új személygépkocsik Ha történt változás az új személygépkocsik
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tömegében, az I. mellékletben módosítani 
kell az autonóm tömegnövekedésre
vonatkozó adatot, megadva a 2006 és 
2009. közötti naptári évekre vonatkozó 
éves változás átlagát.

alapterületében, az I. mellékletben 
módosítani kell az autonóm alapterület-
növekedésre vonatkozó adatot, megadva a 
2006 és 2009. közötti naptári évekre 
vonatkozó éves változás átlagát.

Or. en

Indokolás

A tömegparamétert az alapterülettel kell felváltani, annak elkerülése végett, hogy a rendelet 
elõnyben részesítsen bizonyos súlyosabb lehetõségeket (pl. dízel, hibrid), és bünteti például a 
motorok csökkentésére irányuló törekvéseket, amennyiben azok szintén súlycsökkenést 
eredményeznek. Az alapterület-paraméter ösztönzést ad az autóparkban tapasztalható 
súlykülönbségek korlátozására, ami pozitív fejlemény a biztonság szempontjából. Az 
alapterület-paraméter nagyobb szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövõben e tekintetben 
várható változások nem lesznek olyan jelentõsek, mint a tömeg esetében.

Módosítás 209
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk - 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felülvizsgálja a 
technológiai előrelépést azzal a céllal, 
hogy – amenyiben szükséges – módosítsa 
a gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló 
715/2007/EK rendelet előírásait.

törölve

Or. en

Indokolás

A 715/2007 sz. rendeletben és a (még elfogadásra váró) végrehajtási jogi aktusban a 
Bizottság már megállapította, melyek lesznek azon fontosabb kérdések, amelyeket felülvizsgál 
és az Euro 5 és Euro 6 tekintetében bevezethet. Ez a cikk ennélfogva felesleges.
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Módosítás 210
Christofer Fjellner

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A Bizottság felülvizsgálja a technológiai
előrelépést azzal a céllal, hogy –
amenyiben szükséges – módosítsa a
gépjárművek típusjóváhagyásáról szóló
715/2007/EK rendelet előírásait.

3. A Bizottság felülvizsgálja a technológiai
elõrelépést azzal a céllal, hogy –
amenyiben szükséges – módosítsa a
gépjármûvek típusjóváhagyásáról szóló
715/2007/(EK) rendelet elõírásait. A 
Bizottság különösen a CO2-kibocsátás 
mérésének eljárásait és a CO2-kibocsátás 
vizsgálatának a már üzembe helyezett 
jármû megfelelõségébe történõ 
beillesztését illetõ lehetõségeket vizsgálja a 
CO2-kibocsátás csökkentése érdekében, 
az új és kevéssé kipróbált technológiák 
(pl. akkumulátorok, üzemanyagcellák) 
gyors bevezetésének akadályozása nélkül.

Or. en

Indokolás

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at type approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potential to a long term reduction.
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Módosítás 211
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk - 3 cikk – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen a Bizottság 2010-ig ennek 
megfelelõen javaslatokat nyújt be annak 
biztosítására, hogy a szén-dioxid-
kibocsátás mérésének a 715/2007/EK 
rendelet és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedések szerinti 
eljárásait a rendelet 14. cikke (3) 
bekezdésével összhangban alkalmazzák 
annak érdekében, hogy a valós vezetési 
körülmények jobban tükrözõdjenek, 
valamint azért, hogy valamennyi fontos 
ökoinnováció bekerüljön ezen 
eljárásokba.

Or. en

Módosítás 212
Martin Callanan

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk - 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. 2015. december 31-ig a Bizottság 
rendeletre irányuló javaslatot terjeszt elõ a 
kibocsátások átlagos szintjének 
meghatározására, mely semmiképpen nem 
haladhatja meg a 100 g CO2/km-t az új 
gépjármûflotta esetében, és melyet 2020. 
január 1-jéig kell elérni.
E javaslatot megelõzi egy átfogó értékelés, 
mely a gépjármûiparra és a kapcsolódó 
tevékenységekre gyakorolt hatásokat 
vizsgálja, valamint egy pontos költség-
haszon elemzés, figyelembe véve a CO2-
kibocsátások csökkentését célzó 
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technológiai innovációk fejlõdését.

Or. en

Indokolás

E rendelet felülvizsgálata során a Bizottság meghatározza az átlagos kibocsátási szintet. E 
szintet, mely semmiképpen nem haladhatja meg a 100 g/km-t, technológiai innovációk 
fejlõdését figyelembe véve határozzák meg.

Módosítás 213
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk - 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság 2012. december 31-ig az I. 
melléklet (3) bekezdésében meghatározott 
kibocsátások átlagos szintjének 
csökkentésérõl szóló rendeletre irányuló 
javaslatot nyújt be, amelyet az új 
gépjármûflottának 2020. január 1-ig kell 
teljesítenie, figyelembe véve a technológiai 
megvalósíthatóságot, valamint a 2012 
utáni idõszakra vonatkozó nemzetközi 
egyezményekkel kapcsolatos 
fejleményeket.

Or. en

Indokolás

A második csökkentési célértéket csökkenteni kell, amennyiben technológiailag 
megvalósíthatónak és a 2012 utáni idõszakra vonatkozó nemzetközi egyezmények 
szempontjából szükségesnek tûnik.
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Módosítás 214
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
Article 10  paragraph 3 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. 2014. december 31-ig a Bizottság 
rendeletre irányuló javaslatot terjeszt elõ a 
kibocsátások átlagos szintjének 
meghatározására, mely semmiképpen nem 
haladhatja meg a 80 g CO2/km-t az új 
gépjármûflotta esetében, és melyet 2020. 
január 1-jéig kell elérni.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás középtávú (2020) célt javasol, amely nagyratörõbb, mint a Parlament által 
2007 októberében elfogadott cél. Ez a jelenleg az ipar által tanúsítottk sokkal progresszívebb 
hozzáállásnak az elismerése,  , és a fogyasztók által az olajár drasztikus emelkedése miatt 
gyakorolt, változásra irányuló nyomás elismerése.

Módosítás 215
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
Article 10  paragraph 3 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság felülvizsgálja a 
technológiai fejlesztéseket és bevezeti 
ennek megfelelõen a 
személygépkocsikban használt egyéb 
energiaforrásokra vonatkozóan a CO2-
egyenértékben kifejezett küszöbértéket.  
Az e rendelet nem alapvetõ fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történõ 
módosítására vonatkozó hasonló 
intézkedéseket a 12. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenõrzéssel történõ szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
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elfogadni.

Or. en

Módosítás 216
Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság 2012. december 31-ig azt 
is biztosítja, hogy az új európai vezetési 
ciklus felülvizsgálata véglegessé váljon, 
valamint azt, hogy jobban tükrözze a valós 
vezetési körülményeket, és az 
ökoinnovációk a megfelelõ vizsgálati 
ciklusba kerüljenek be.
3b. Az 1753/2000/EK határozat szerint 
2010-ben a Bizottság megvizsgálja, hogy 
2006. és 2009. között az új 
személygépkocsik alapterületében 
bekövetkezett változás több volt-e 
nullánál.
Ha történt változás az új személygépkocsik 
alapterületében, az I. mellékletben 
módosítani kell az autonóm alapterület-
növekedésre vonatkozó adatot, megadva a 
2006 és 2009. közötti naptári évekre 
vonatkozó éves változás átlagát.

Or. en

Indokolás

A vizsgálati ciklus a rendelet központi eleme. Úgy kell kialakítani, hogy az a valós 
körülményeket tükrözze és magába foglalja az ún. ökoinnovációból származó lehetséges 
kibocsátáscsökkentéseket. A tömeg paramétert az alapterülettel kell felváltani, annak 
elkerülése végett, hogy a rendelet más technológiákkal szemben elõnyben részesítsen bizonyos 
szén-dioxid-kibocsátást csökkentõ technológiákat (pl. a dízelesedés, hibridizáció). Az 
alapterület paraméter nagyobb szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövõben e tekintetben 
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várható változások nem lesznek olyan jelentõsek, mint a tömeg esetében. 

Módosítás 217
Guido Sacconi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság biztosítja, hogy e rendelet 
2015-ig kiterjedjen minden súlycsoportú 
autóra.

Or. en

Indokolás

Némely személygépkocsi meghaladja az EURO 5/6 rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított maximális 2840 kg referenciatömeget. Ilyen autó például a Hummer H2, 
amelynek fékezett tömege 2902 kg. A jelen javaslat szerint ezekre az autókra a jogszabály nem 
vonatkozik. Ezt a kiskaput be kell zárni, hogy ne veszélyeztesse a nagyon nehéz sportcélú 
haszonjármûvek (SUV-k) elterjedése következtében az EU jármûparkjára vonatkozó átlagos 
célkitûzés teljesítését.

Módosítás 218
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
Article 10  paragraph 3 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Amikor a Bizottság olyan új 
jogszabályra tesz javaslatot a könnyû 
haszongépjármûvekre és üzemanyagaikra 
vonatkozólag, amely közvetve vagy 
közvetlenül a szén-dioxid-kibocsátás 
növekedéséhez vezet, a Bizottság 
javaslataiban egyértelmûen felhívja az 
Európai Parlament és a Tanács figyelmét 
erre a tényre, és minden olyan hatást 
megfontol, amely hátrányosan érinti a 
gyártók számára e rendeletben 
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meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értékek betartását.

Or. en

Indokolás

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Módosítás 219
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság 2012-ig felülvizsgálja az 
üzemanyag-fogyasztás és a szén-dioxid-
kibocsátás mérésére jelenleg használt 
vizsgálati ciklust annak érdekében, hogy 
az megfelelőbben tükrözze a valós közúti 
közlekedés által okozott kibocsátást. Az e 
rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosításához szükséges intézkedéseket a 
12. cikk (3) bekezdésében említett, 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi használt vizsgálati ciklus nem tükrözi megfelelően a világ valós szén-dioxid-
kibocsátását. Egyes becslések szerint a vizsgálati ciklusok kibocsátása ma átlagban 19%-kal 
alacsonyabb a valós kibocsátásnál. Az egyedi modellek esetében ez az arány akár a 45%-ot is 
elérheti. Az európai vizsgálati ciklust ezért felül kell vizsgálni a világ valós szén-dioxid-
kibocsátásának, valamint a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló műszaki 
intézkedések, az úgynevezett „ökoinnováció” hatásának pontosabb mérése érdekében. Erre a 
felülvizsgálatra azért is szükség van, hogy a fogyasztók jobb tájékoztatást kapjanak 
üzemanyagfogyasztásukról és az ezzel kapcsolatos költségekről.

Módosítás 220
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A Bizottság 2012-ig rendeletre 
irányuló javaslatot nyújt be egy olyan 
rendeltetési paraméter alapján, amely 
nem kapcsolódik sem a súlyhoz, sem pedig 
más, az üzemanyag-fogyasztást 
közvetlenül növelő tulajdonsághoz. A 
célkitűzések differenciálásának 
ösztönöznie kell a kibocsátás-csökkentést 
az összes gépjármű-kategóriában.

Or. en

Indokolás

Noha a súlyparaméter alkalmazása elkerülhetetlen lehet a 2012-tõl kezdõdõ szakaszban, 
mivel nem áll rendelkezésre megfelelõ adat más paraméterek alkalmazsának igazolására, 
hosszú távon más paramétereket is alkalmazni kell a súlycsökkentés támogatása érdekében.
Az elmúlt években a súlycsökkkentést számos gyártó beillesztette az alacsony kibocsátású és 
környezetbarát járművek gyártását célzó stratégiájába. A rendeletnek a lehetőségekhez 
mérten más, további ösztözést is kínálnia kell.
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Módosítás 221
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A Bizottság a jelentésben azt is 
kivizsgálja, hogy miképpen lehet 
súlyparamétert a legmegfelelőbben 
helyettesíteni más paraméterekkel, 
például a tömeggel, az ülések számával, a 
jármű-alapterülettel, vagy ezek 
kombinációjával, és szükség esetén a 
rendelet 2020 utáni célkitűzéseket 
tartalmazó részének módosítására tesz 
javaslatot. Ezzel kapcsolatban a Bizottság 
arra törekszik, hogy ne változtasson az 
egyes gyártókra háruló terhek 
megoszlásán.

Or. de

Indokolás

Noha a súlyparaméter alkalmazása elkerülhetetlen lehet a 2012-től kezdődő szakaszban, 
mivel nem áll rendelkezésre megfelelő adat más paraméterek alkalmazsának igazolására, 
hosszú távon más paramétereket is alkalmazni kell a súlycsökkentés támogatása érdekében.
Az elmúlt években a súlycsökkkentést számos gyártó beillesztette az alacsony kibocsátású és 
környezetbarát járművek gyártását célzó stratégiájába. A rendeletnek a lehetőségekhez 
mérten más, további ösztözést is kínálnia kell.

Módosítás 222
Bogusław Sonik

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 
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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 
gyártók számára e rendeletben 
meghatározott specifikus szén-dioxid-
kibocsátási értékek betartását.

Or. en

Indokolás

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Módosítás 223
Guido Sacconi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. 2017-ben a Bizottság becslést készít a 
Közösségben a megelőző ötéves 
időszakban (2012-2016) bejegyzett új 
járművek átlagos tömegéről. A Bizottság 
az eredmények fényében módosítja az I. 
mellékletben szereplő M0 értéket. Ezt a 
módosítást azután ötévente meg kell 
ismételni.
E módosítást, melynek célja e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek a 
módosítása, a 12. cikk (3) bekezdésében 



AM\728751HU.doc 171/204 PE407.904v01-00

HU

említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. en

Indokolás

A járművek tömege a jogszabály életbe lépését követően is változni fog. Az Európai Bizottság 
által bevezetett „autonóm tömegnövekedés” csak a 2006-2009 között bekövetkezett 
változásokat tükrözi. Az átlagos tömegértéket korrigálni kell annak érdekében, hogy az EU 
járműparkjára vonatkozó átlagos célkitűzés teljesüljön.

Módosítás 224
Martin Callanan

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 
gyártók számára e rendeletben 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási értékek betartását.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata szigorúan megköveteli annak feltüntetését, ha a javasolt rendeletek 
hátrányosan érintik a szén-dioxid-kibocsátási célkitűzés elérését. Az autóipart ezért 
kompenzálni kell a szén-dioxid-kibocsátást növelő jogalkotási javaslatok miatt.
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Módosítás 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
A fogyasztók tájékoztatása

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.

Or. de

Indokolás

The relevant EU legal provisions on labelling already lay down rules governing car 
advertising. On 2 June 2008 the Commission initiated a public consultation on a possible 
revision of the rules on car advertising. The aim is to ascertain public views as to whether 
consumers should be provided with additional information about cars - e.g. CO2 emissions or 
fuel consumption - whatever form the advertising takes, in order to help them decide which 
new car to buy. The scope of the proposal for a regulation is restricted to setting targets for 
the average CO2 emissions of new car fleets. Rules on advertising will be the subject of a 
separate legislative procedure, the results of which should not be anticipated.

Módosítás 226
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
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A fogyasztók tájékoztatása
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.

Or. en

Indokolás

A címkézésrõl szóló, jelenleg felülvizsgla alatt álló 1999/94 irányelv már foglalkozik a 
fogyasztóvédelemmel. Az irányelv módosításakor el kell kerülni a jogalkotási kettõsséget.

Módosítás 227
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 reklámok és a 
promóciós anyagok teljes felületének egy
jelentős részét látható, pontos és könnyen 
érthető tájékoztatásnak kell szentelni a 
jármű szén-dioxid-kibocsátásáról.
Legkésőbb [6 hónappal a jelen rendeleet 
életbe lépését követően] a Bizottság 
szabványosított, rendszeresen 
felülvizsgálandó címkézési rendszert 
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fogad el a járművek szén-dioxid-
teljesítményének jelzésére a 12. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban.
A Közösségi szén-dioxid-címkét 
tartalmazó matricát a Közösségben 2012 
után eladott összes új jármű hátsó 
szélvédőjén el kell helyezni.

Or. en

Módosítás 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. 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.

11. 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-
kibocsátását és az adott 
személygépkocsinak az I. melléklet szerinti 
fajlagos kibocsátási célértékét.

Or. en

Indokolás

A fogyasztó számára könnyebb megérteni a kibocsátás mértékét, ha ismerik az eladásra kínált 
személygépkocsi fajlagos szén-dioxid-kibocsátását és azt, hogy a gyártó milyen mértékben 
felel meg e célkitűzésnek.
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Módosítás 229
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

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 6. cikkben említett 
promóciós anyagokban az új 
személygépkocsik promóciójára szolgáló 
felület minimum 20%-át a fogyasztók 
tájékoztatására kell használni az egyes 
járművek üzemanyagtakarékosságával és 
szén-dioxid-kibocsátásával kapcsolatban, 
a Bizottság által jóváhagyandó 
formátumban.

Or. en

Indokolás

A módosítás megerősíti a Parlament által 2007 októberében elfogadott álláspontot.  
Létfontosságú, hogy a fogyasztók bátran bemutatott, egyértelmű tájékoztatásban részesüljenek 
az általuk esetlegesen megvásárolandó járművek üzemanyagtakarékosságával és szén-dioxid-
kibocsátásával kapcsolatban.

Módosítás 230
Peter Liese

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
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A vezető számára az autó belsejében 
elhelyezett tájékoztatás

2012. január 1-jétől a 2007/46/EK 
irányelvben M1  kategóriába sorolt 
járművek számára a 715/2007/EK 
rendelettel összhangban típusjóváhagyást 
kérő gyártók minden járművet 
üzemanyagfogyasztást ellenőrző 
műszerrel látnak el.

Or. en

Indokolás

Számos teszt megerősítette, hogy eltérés van a valós szén-dioxid-kibocsátás és az EU 
vizsgálati ciklusában mért kibocsátási adatok között. Az üzemanyagfogyasztást ellenőrző 
műszer segíthet ezen eltérések felszámolásában, mivel vezetés közben megmutatja a 
vezetőnek, hogy az autó éppen mennyi üzemanyagot fogyaszt. Ez ösztönözheti a 
környezetbarát vezetési stílust, ami alacsonyabb üzemanyagfogyasztáshoz vezet a valódi 
használat során. A környezetbarátabb vezetési stílus egyéb pozitív mellékhatásai, hogy 
kevesebb balesetre kerül sor, csökken a nitrogénoxid- és részecskekibocsátás, mérséklődik a 
zaj, valamint a gumiabroncsok és az erőátviteli rendszerek kopása és törése.

Módosítás 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Végrehajtási intézkedések

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.

Or. en
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Indokolás

Az ökoinnovációk EU-szintű, komitológiai eljárással történő jóváhagyása biztosítja a 
harmonizált megközelítést. A komitológia a közösségi jog értelmében alkalmazott eljárás, 
amelyet a Bizottság közös határozatok elérésére használ a meglévő jogszabályok 
módosításával, vagy új jogszabályok létrehozásával kapcsolatban a Bizottság hatáskörének 
megfelelően a gépjárművek gyártása terén.

Módosítás 232
Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Végrehajtási intézkedések

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.

Or. en

Indokolás

Az ökoinnovációk EU-szintű, komitológiai eljárással történő jóváhagyása biztosítja a 
harmonizált megközelítést. A komitológia a közösségi jog értelmében alkalmazott eljárás, 
amelyet a Bizottság közös határozatok elérésére használ a meglévő jogszabályok 
módosításával, vagy új jogszabályok létrehozásával kapcsolatban a Bizottság hatáskörének 
megfelelően a gépjárművek gyártása terén.
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Módosítás 233
Marie-Noëlle Lienemann

Rendeletre irányuló javaslat
11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. cikk
Végrehajtási intézkedések

A 3.1. cikk (1) bekezdése fa) pontjának 
alkalmazásához szükséges intézkedéseket, 
amelyek e rendelet nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányulnak, a 12. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással, azaz a „komitológiai 
eljárással” összhangban kell elfogadni.

Or. fr

Indokolás

Az öketechnológiák komitológiával történő jóváhagyása biztosítja a harmonizált 
megközelítést. A komitológia a közösségi jog értelmében alkalmazott eljárás, amelyet a közös 
határozatok elérésére használnak a meglévő jogszabályok módosításával, vagy új 
jogszabályok létrehozásával kapcsolatban a Bizottság hatáskörének megfelelően a 
gépjárművek gyártása terén. A módosítás tisztázza a komitológiai eljárás alkalmazását.

Módosítás 234
Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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 = 125 + a × (F – F0),

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

F = a jármű négyzetméterben (m2) 
megadott alapterülete

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + atn)6 f = (1 + AFI)6

autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 % autonóm alapterület-növekedés (aatn) = 0 
%

a = 0.0457 a = 25.30

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a „tömegen” alapuló parameter alkalmazására irányuló javaslata bünteti a 
könnyebb autókat előállító gyártókat.  Ez káros volna, hiszen a súlycsökkenés a CO2-
kibocsátás csökkentésének az egyik legfontosabb eszköze.  A paramétert ezért alapterületben 
kell megadni.

Módosítás 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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. 2012. január 1-jétől kezdve minden, a 
Közösségben bejegyzett új 
személygépkocsi 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 = 120 + a × (F – F0),

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

F = a jármû négyzetméterben (m2) 
megadott alapterülete

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f

f = (1 + atn)6 f = (1 + AFI)6

autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 % autonóm alapterület-növekedés (aatn) =
0%

a = 0.0457 a = 15.56
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Or. en

Indokolás

A tömegparamétert az alapterülettel kell felváltani, annak elkerülése végett, hogy a rendelet 
más technológiákkal szemben előnyben részesítsen bizonyos szén-dioxid-kibocsátást 
csökkentő technológiákat (pl. a dízelesedés, hibridizáció). Az alapterület-paraméter nagyobb 
szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövőben e tekintetben várható változások nem lesznek 
olyan jelentősek, mint a tömeg esetében. 

Módosítás 236
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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. 2012-ben a Közösségben bejegyzett 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 = 120 + 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

f = (1 + atn)6 f = (1 + atn)6
autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 % autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 %
a = 0.0457 a = (0,0305/130) x 120

Or. en
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Módosítás 237
Jens Holm

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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. 2012. január 1-jétől kezdve minden, a 
Közösségben bejegyzett új 
személygépkocsi 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 = 120 + a × (F – F0),

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

F = a jármû négyzetméterben (m2) 
megadott alapterülete

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + atn)6 f = (1 + AFI)6

autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 % autonóm alapterület-növekedés (aatn) =
0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Indokolás

A tömegparamétert az alapterülettel kell felváltani, annak elkerülése végett, hogy a rendelet 
előnyben részesítsen bizonyos súlyosabb lehetőségeket (pl. dízel, hibrid), és bünteti például 
motorok csökkentésére irányuló törekvéseket, amennyiben azok szintén súlycsökkenést 
eredményeznek. Az alapterület-paraméter ösztönzést ad az autóparkban tapasztalható 
súlykülönbségek korlátozására, ami pozitív fejlemény a biztonság szempontjából.  Az 
alapterület-paraméter nagyobb szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövőben e tekintetben 
várható változások nem lesznek olyan jelentősek, mint a tömeg esetében. A görbe 
meredekségének a lehető legkisebbnek kell lennie annak érdekében, hogy ösztönözze a 
csökkenést, a káros ösztönzők pedig elkerülhetők legyenek.
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Módosítás 238
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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 = szén-dioxid-kibocsátási 
célkitűzés + 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
f = (1 + atn)6 f = (1 + atn)6

autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 % autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0457

Or. en

Módosítás 239
Adam Gierek

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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) [g/km],

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

M = a jármű kilogrammban (kg) megadott 
tömege
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M0 = 1289.0 × f M0 = a jelenleg gyártás alatt álló 
személygépkocsik átlagos tömege (kg)

f = (1 + atn)6
autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 %
a = 0.0457 a = 0.0228

Or. pl

Indokolás

Környezetvédelmi és szociális okokból a kevesebb szén-dioxidot kibocsátó és kevesebb 
üzemanyagot fogyasztó kisautóknak megfizethetőknek kell maradniuk. A gyártók számára 
meghatározott differenciált kibocsátási célkitűzéseknek ezért biztosítaniuk kell, hogy a 
kisautók gyártóit ne büntessék igazságtalanul azzal, hogy olyan fenntarthatatlan költségekhez 
vezető, aránytalan technológiai erőfeszítéseket követelnek meg tőlük, amelyeknek a jármű 
kiskereskedelmi árára gyakorolt hatásai elfogadhatatlanok lennének a fogyasztók számára.

Módosítás 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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 = 0.0230

Or. it
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Indokolás

Környezetvédelmi és szociális okokból a kevesebb szén-dioxidot kibocsátó kisautóknak 
megfizethetőknek kell maradniuk. A gyártók számára meghatározott specifikus 
célkitűzéseknek ezért biztosítaniuk kell, hogy a kisautók gyártóitól ne követeljenek
fenntarthatatlan költségekhez és a fogyasztók számára megfizethetetlen árakhoz vezető, 
aránytalan technológiai erőfeszítéseket. Ezért az „a” értéket módosítani kell (30%-os 
meredekség). Továbbá az autónóm tömegnövekedést (atn) a kitűzött célok biztosabb elérése 
érdekében törölni kell.

Módosítás 241
Marie-Noëlle Lienemann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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 × (F – F0),

amelyben: amelyben:

M = a jármû kilogrammban (kg) megadott 
tömege

F = a jármû négyzetméterben (m²) 
megadott alapterülete (nyomtáv × 
tengelytáv)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + atn)6

autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 %
a = 0.0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslatához csatolt hatástanulmány szerint az alapterület a súlynál hatékonyabb 
paraméter (lásd a SEC(2007)1723 dokumentum 90–91. oldalán található táblázatot). A súly, 
mint paraméter alkalmazása különösen abból a szempontból káros, hogy a súlytakarékos 
járműtervezés helyett egyre nehezebb járművek gyártására ösztönöz. Ezért az alapterületet 
kell bevezetni paraméterként. A kisebb autók megfizethetõségének biztosítása érdekében 
alacsonyabb meredekséget (30%) javasolunk.
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Módosítás 242
Anders Wijkman

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

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 = 120 + a × (F – F0),

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

F = a jármû négyzetméterben (m2) 
megadott alapterülete

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + atn)6 f = (1 + AFI)6

autonóm tömegnövekedés (atn) = 0 % autonóm alapterület-növekedés (aatn) =
0%

a = 0.0457 a = 15.56

Or. en

Indokolás

A tömegparamétert az alapterülettel kell felváltani, annak elkerülése végett, hogy a rendelet 
más technológiákkal szemben előnyben részesítsen bizonyos szén-dioxid-kibocsátást 
csökkentő technológiákat (pl. a dízelesedés, hibridizáció). Az alapterület-paraméter nagyobb 
szabályozási biztonságot nyújt, mivel a jövőben e tekintetben várható változások nem lesznek 
olyan jelentősek, mint a tömeg esetében. A 60%-os meredekség áll a lehető legközelebb a 
Bizottság javaslatához.
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Módosítás 243
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 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 = 0.0230

Or. fr

Indokolás

A javaslat hatásairól készült bizottsági értékelés szerint bármilyen, 60%-nál nagyobb vagy 
egyenlő gradiens rendkívül méltánytalan lenne, mivel a nagyobb járművekénél jelentősebb 
árnövekedést okozna a kisebb járművek esetén. Ez veszélyeztetné a kisebb, alacsony szén-
dioxid-kibocsátású járműveket vásárló fogyasztók járművekhez való hozzáférését. Ezért a 
30%-os gradiens méltányosabb és hatékonyabb. Emellett nincs szükség az ATN figyelembe 
vételére.
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Módosítás 244
Marie-Noëlle Lienemann

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – utolsó sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0.0457 a = 0.0231

Or. en

Indokolás

A súly, mint rendeltetési paraméter alkalmazásával a görbének nem szabad 30%-nál 
meredekebbnek lennie az olyan káros ösztönzők elkerülése érdekében, amelyek a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentése helyett annak növekedéséhez vezetnek.

Módosítás 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – utolsó sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a = 0.0457 a = 0.0609

Or. de

Indokolás

A Bizottság 2007. december 19-i hatástanulmánya (SEC(2007)1723) szerint a 
versenysemlegesség, a fenntarthatóság és a társadalmi méltányosság követelményeit akkor 
lehet a leghatékonyabban teljesíteni, ha a tömegfüggő görbék meredeksége 80%.
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Módosítás 246
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
Annex I – paragraph 1 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. 2013-tól 2020-ig minden, a 
Közösségben bejegyzett új 
személygépkocsi megengedett, g/km-ben 
mért fajlagos szén-dioxid-kibocsátását a 
2012. évi és a 2020. évi flottaátlag közötti 
éves lineáris átlag alapján kell 
meghatározni. Az éves átlagra vonatkozó 
különbségtételnek a járművek 
alapterületén és egy 40%-os görbén kell 
alapulnia. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó, a célt 
differenciáló intézkedéseket a 12. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni 2012. január 
1-jéig.

Or. en

Módosítás 247
Rebecca Harms

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. 2021-tól 2025-ig minden, a 
Közösségben bejegyzett új 
személygépkocsi megengedett, g/km-ben 
mért fajlagos szén-dioxid-kibocsátását a 
2020. évi és a 2025. évi flottaátlag közötti 
éves lineáris átlag alapján kell 
meghatározni. Az éves átlagra vonatkozó 
különbségtételnek, ha van ilyen, a 
járművek alapterületén és egy maximum 
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40%-os görbén kell alapulnia. 
Az e rendelet nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására vonatkozó, a célt 
differenciáló intézkedéseket a 12. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni 2020. január 
1-jéig.

Or. en

Módosítás 248
Jorgo Chatzimarkakis

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Az új személygépkocsik megengedett, 
g/km-ben mért és kizárólag a 
motortechnológián alapuló fajlagos szén-
dioxid-kibocsátását az alábbiak szerint 
kell megállapítani:
- 2015-ben 130 g
- 2020-ben 110 g
- 2025-ben 95 g
- 2030-ban 75 g
Ezeket a célértékeket ötévente felül kell 
vizsgálni a Bizottság által végzett 
hatástanulmányt követően.

Or. en

Indokolás

Már most egyértelmű és ambiciózus célokat kell kitűzni annak érdekében, hogy a gyártók az 
új modelljeiket azokhoz képest fejleszthessék ki. Továbbá rendszeres hatástanulmányokat és 
felülvizsgálatokat kell végezni a céloknak az új technológiai fejlesztésekhez történő igazítása 
érdekében.
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Módosítás 249
Johannes Blokland

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 2020. január 1-jétől kezdve minden 
évben az (1) bekezdésben szereplő képletet 
kell alkalmazni, a „120” értéket „80” 
értékre cserélve. 
2025. január 1-jétől kezdve minden évben 
az (1) bekezdésben szereplő képletet kell 
alkalmazni, a „80” értéket „60” értékre 
cserélve. 

Or. en

Indokolás

A gépjárműiparnak is részt kell vennie a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló általános 
célkitűzések megvalósításában. 2020-tól illetve 2025-től legfeljebb 80 g CO2/km-os illetve 60 
g CO2/km-os célértéket javasolnak annak érdekében, hogy hosszú távon ösztönözzék az autók 
szén-dioxid-kibocsátásának csökkentését.

Módosítás 250
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Minden egyes új személygépkocsi 
esetében további csökkenést kell elérni a 
szén-dioxid-kibocsátás terén 
környezetbarát innovációk segítségével:
- 2015-ben 10 g csökkenést
- 2020-ben 20 g csökkenést
- 2025-ben 25 g csökkenést
- 2030-ben 30 g csökkenést.
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Or. en

Indokolás

A kötelező környezetbarát innovációknak további kibocsátás-csökkenést kell eredményezniük.

Módosítás 251
Chris Davies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 2020. január 1-jétől kezdve minden 
évben az (1) bekezdésben szereplő képletet 
kell alkalmazni, amelyben az 
engedélyezett átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátás értékét 80-ban kell 
megállapítani.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az iparág számára középtávú (2020) célokat tűzzünk ki annak érdekében, hogy 
azokat a lehető legalacsonyabb költséggel érhessék el.  A 80 g/km szén-dioxid-kibocsátási 
célérték ambiciózusabb a Parlament által 2007 októberében elfogadott célértéknél, elismerve 
az ipar által jelenleg tanúsított sokkal progresszívebb hozzáállást, és a fogyasztók által az 
olajár drasztikus emelkedése miatt gyakorolt, változásra irányuló nyomást.

Módosítás 252
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 2020 és 2024 között minden évben az 
(1) bekezdésben szereplő képletet kell 
alkalmazni, a „2012 és 2019 között 
minden évben” kifejezést „2020 és 2024 
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között minden évben” kifejezésre, a „120” 
értéket pedig „80” értékre cserélve. 

Or. en

Indokolás

Az 1. cikk ugyanazen képviselő által javasolt módosításához kapcsolódik.

Módosítás 253
Peter Liese

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 2020. január 1-jétől kezdve minden 
évben a fenti (1) bekezdésben szereplő 
képletet kell alkalmazni, a „130” értéket 
„95” értékre cserélve és az „a” változó
értékét úgy módosítva, hogy az 
összhangban álljon az erőfeszítések 
gyártók közötti megosztásával. E 
módosításra, melynek célja e rendelet nem 
alapvető fontosságú elemeinek a 
módosítása, a Bizottság 2012-ben 
javaslatot tesz, és azt a 12. cikk (3) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban fogadják el.

Or. en

Indokolás

A rendeletbe azonnal egy második csökkentési lépést kell beilleszteni az innováció 
ösztönzésére az autóiparban, és annak biztosítására, hogy alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
technológiák kerüljenek a piacra az Unió szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
szélesebb célkitűzéseinek elérésére. Az innováció előmozdítása és a technológiai váltás 
ütemének felgyorsítása érdekében 95 g/km szén-dioxid-kibocsátási célértékre van szükség.
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Módosítás 254
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 2 a bekezdés (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 alkalmazhatják az 5. 
cikk (1a) bekezdésében megállapított 
csoportosulási lehetõséget.

Or. en

Indokolás

Számos nulla kibocsátású járműfajta – például az elektromos vagy hibrid autó – létezik már 
évek óta és több gyártó is állít elő ilyen járműveket, de a nulla kibocsátású járművek 
nagyarányú piacra dobására ezidáig nem került még sor. Szükség van az ilyen járművek 
gyártásának ösztönzésére.

Módosítás 255
Jens Holm

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 2025-től kezdve minden évben az (1) 
bekezdésben szereplő képletet kell 
alkalmazni, a „2020 és 2024 között 
minden évben” kifejezést a „2025-től 
kezdve minden évben” kifejezésre, a „80” 
értéket pedig „60” értékre cserélve. 

Or. en
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Indokolás

Az 1. cikk ugyanazen képviselő által javasolt módosításához kapcsolódik.

Módosítás 256
Martin Callanan, Chris Davies

Rendeletre irányuló javaslat
I a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. melléklet
Rendkívül alacsony szén-dioxid-

kibocsátású gépjárművek
A 3. cikkben meghatározott minden 
rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású gépjármű, amelyet az adott 
naptári évben az Európai Unióban 
nyilvántartásba vesznek, többszörös 
szorzóval számít a gépjárműgyártó adott 
évi átlagos fajlagos szén-dioxid-
kibocsátásának kiszámításakor, a 
következő ütemezés szerint:
2012: 10-szeres szorzó
2013: 7-szeres szorzó
2014: 4-szeres szorzó
2015: 2-szeres szorzó
E szorzó alkalmazása 2016. január 1-jétől 
szűnik meg.

Or. en

Indokolás

A gyártók jelentős forrásokat fektetnek be az áttörést jelentő rendkívül alacsony szén-dioxid-
kibocsátású járműtechnológiák fejlesztésébe, amelyek az európai piacon jelenleg elérhetőnél 
jelentősen alacsonyabb CO2-kibocsátással rendelkeznek. A gyártás kezdeti szakaszában ezek 
a technológiák igen jelentős költségfelárat fognak hordozni, és ezek a járművek viszonylag kis 
mennyiségben lesznek megvásárolhatók. A gyors kereskedelmi elterjesztésükbe való 
folyamatos befektetés ösztönzése érdekében a javasolt rendelet részét kell képeznie a 
rendkívül alacsony szén-dioxid-kibocsátású járműveknek adott jogszabályi többlet 
kreditpontok átmeneti rendszerének.
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Módosítás 257
Bogusław Sonik

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:

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésével való összhang érdekében. A nyomon követésnek és a 
jelentéstételnek összhangban kell állnia a rendelet végrehajtásával a piac torzulásának és a 
gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében. A kezdőévnek ezért 2012-nek kell lenni. A 
gyártóknak ismerniük kell a havi teljesítményadatokat annak érdekében, hogy szükség esetén 
reagáhassanak a piaci fejleményekre.

Módosítás 258
Martin Callanan

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:

Or. en
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Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésével való összhang érdekében. A nyomon követésnek és a 
jelentéstételnek összhangban kell állnia a rendelet végrehajtásával a piac torzulásának és a 
gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében. A kezdőévnek ezért 2012-nek kell lenni. A 
gyártóknak ismerniük kell a havi teljesítményadatokat annak érdekében, hogy szükség esetén 
reagáhassanak a piaci fejleményekre.

Módosítás 259
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A tagállamok a 2010. január 1-jével 
kezdődő évben, majd attól kezdve minden 
évben az (1) bekezdésben felsorolt 
adatokon kívül nyilvántartják a nulla 
kibocsátású jármű üzemanyagának 
gyártásakor bekövetkező fajlagos szén-
dioxid-kibocsátást (g/km) is a területükön 
nyilvántartásba vett minden új nulla 
kibocsátású jármű vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

Szükség van a nulla kibocsátású járművek gyártásának ösztönzésére. A nulla kibocsátású 
járművek meghajtására szolgáló üzemanyagok előállítása előidéz üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást, például az elektromos járművek részére történő villamosenergia-termelés 
eredményeként. Ezt 2016-tól kezdődően figyelembe kell venni. Az ennél az évnél korábbi 
CO2-kibocsátás figyelmen kívül hagyása külön ösztönzőt  fog szolgáltatni a nulla kibocsátású 
járművek számára.
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Módosítás 260
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az 1. pontban említett adatokat a szóban
forgó személygépkocsi megfelelőségi 
nyilatkozatából kell átvenni. Ha a 
megfelelőségi nyilatkozatban a jármű 
legkisebb és legnagyobb tömege egyaránt 
szerepel, a tagállamok csak a legnagyobb 
tömegre vonatkozó adatot használják fel e 
rendelet alkalmazása céljából.

2. Az 1. pontban említett adatokat a szóban 
forgó személygépkocsi megfelelőségi 
nyilatkozatából kell átvenni. Ha a 
megfelelőségi nyilatkozatban a jármű 
legkisebb és legnagyobb tömege egyaránt 
szerepel, a tagállamok csak a legnagyobb 
tömegre vonatkozó adatot használják fel e 
rendelet alkalmazása céljából. Azon kettős 
üzemű (benzin/gáz) járművek esetében, 
amelyek tanúsítványán mindkét 
üzemanyagtípus fajlagos szén-dioxid-
kibocsátását feltüntetik, a tagállamok a 
gáz üzemmódban mért értéket 
alkalmazzák.

Or. it

Indokolás

A hivatalos adatok szerint a kettős üzemű járművek csaknek kizárólag gázzal üzemelnek.
Továbbá a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és az energiaellátás diverzifikálása érdekében 
ösztönözni kell a gáznemű üzemanyagoknak a benzin alternatívájaként történő alkalmazását.

Módosítás 261
Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – A rész – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A (2) bekezdés rendelkezései ellenére 
amennyiben a jármûvet elsõ ízben a 
2007/46/EK irányelv 24. cikke értelmében 
a nemzeti jóváhagyás alapján jegyzik be, 
az (1) bekezdésben említett adatokat az 
egyéni jóváhagyási tanúsítvány vagy 
annak mellékletei alapján kell megadni. 
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Azon kettõs üzemû (benzin/gáz) jármûvek 
esetében, amelyek tanúsítványán mindkét 
üzemanyagtípus fajlagos szén-dioxid-
kibocsátását feltüntetik, a tagállamok 
kizárólag a gáz üzemmódban mért értéket 
alkalmazzák, feltéve, hogy ezt az értéket a 
715/2007/EK rendelettel és a 115. sz. 
UNECE rendelettel összhangban mérték.

Or. it

Indokolás

A módosítás célja, hogy a rendelet hatálya az egyéni nemzeti jóváhagyás alapján bejegyzett 
járművekre is kiterjedjen, amelyek esetében nincs szükség európai megfelelőségi 
tanúsítványra (a 2007/46/EK irányelv értelmében). Az ENSZ és az EK rendeleteiben szereplő 
mérési és tanúsítási módszerek egyenértékűek.

Módosítás 262
Martin Callanan

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, majd attól kezdve
minden hónapban nyilvántartják az 
alábbi adatokat a területükön 
nyilvántartásba vett minden új 
személygépkocsi vonatkozásában:

Or. en

Indokolás

A 6. cikk (1) bekezdésével való összhang érdekében. A nyomon követésnek és a 
jelentéstételnek összhangban kell állnia a rendelet végrehajtásával a piac torzulásának és a 
gyártók diszkriminációjának elkerülése érdekében. A kezdőévnek ezért 2012-nek kell lenni. A 
gyártóknak ismerniük kell a havi teljesítményadatokat annak érdekében, hogy szükség esetén 
reagáhassanak a piaci fejleményekre.
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Módosítás 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) új személygépkocsik esetében 
típusonként, változatonként és 
kivitelenként:

(d) új személygépkocsik esetében 
típusonként, változatonként és 
kivitelenként:

Or. en

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.

Módosítás 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – B rész – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az újonnan nyilvántartásba vett 
személygépkocsik számát, tömegét, 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátását és 
alapterületét típusonként, változatonként és 
kivitelenként nyilván kell tartani.

4. Az újonnan nyilvántartásba vett 
személygépkocsik számát, tömegét, 
fajlagos szén-dioxid-kibocsátását és 
alapterületét típusonként, változatonként és 
kivitelenként nyilván kell tartani.

Or. en

Indokolás

A módosítás a magyar nyelvű változatot nem érinti.
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Módosítás 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Rendeletre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET
Az ökoinnovációk kibocsátás-csökkentési 
potenciáljának beszámítására vonatkozó 

eljárás
1. A Bizottság kijelöl egy szakértői 
bizottságot (a továbbiakban: „öko-
innovációs érétkelő bizottság”), amely a 
Bizottság érintett szolgálatainak 
képviselőiből áll és a gyártóknak a 
kibocsátáscsökkentési potenciál fajlagos 
CO2-kibocsátásba való beszámítása iránti 
kérelmeiről dönt. A bizottság külső 
szakértőket is bevonhat, és negyedévente 
jelentést nyújt be a 12. cikk alapján 
létrehozott bizottságnak.
2. Szükség esetén a bizottság 
negyedévente meghallgatásokat tart a 
technológiai intézkedések 
fajlagoskibocsátás-csökkentési 
potenciáljainak jóváhagyásáról és dönt a 
megfelelő kérelmekről. A bizottság 
döntéseivel szemben kifogást lehet emelni.
3. Egy adott gyártóra vonatkozó fajlagos 
kibocsátási célértékbe való beszámításnál 
az alábbiakat kell figyelmbe venni:
(a) mérhetően hozzá kell járulniuk az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez,
(b) egy bizonyos gépjárműtípus CO2-
kibocsátását vagy e gépjárműtípus 
meghatározott számát egyértelműen hozzá 
kell rendelniük a beszámításhoz,
(c) nem lehetnek a 2007/46/EK irányelv 
szerinti típusjóváhagyás vagy egyéb uniós 
jogi követelmények feltételei,
(d) valamint csökkenteniük kell az olyan 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 
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amelyek az ellenőrzési eljárásban nem 
jelennek meg.
4. Az öko-innovációk beszámításának 
kérelmezésénél a gépjárműgyártóknak 
megbízható adatokkal kell szolgálniuk az 
alábbiak tekintetében:
(a) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának az intézkedésnek 
betudható csökkenése (CO2-
egyenértékben kifejezve);
(b) annak igazolása, hogy az intézkedésre 
nem a típusjóváhagyáshoz van szükség;
(c) annak igazolása, hogy az intézkedés 
hatásai egyáltalán nem vagy nem 
kielégítően tükröződnek a két 
típusjóváhagyásban megadott fogyasztási 
és kibocsátási értékekben;
(d) annak bemutatása, hogy az intézkedés 
hatásai összefüggnek-e, és ha igen, akkor 
milyen mértékben a gépjármű tömegével, 
vagy a hatások a tömegtől függetlenül 
minden jármű tekintetében egyformák.
5. Egy gyártó fajlagos kibocsátási 
célértékének egy adott naptári év 
tekintetében való kiigazítására irányuló 
kérelemnél a gyártónak az üvegházgáz-
kibocsátásnak valamilyen intézkedésen 
keresztül történő elismert csökkentésére 
vonatkozó adatok mellett további 
javaslatot kell benyújtania arra 
vonatkozóan, hogyan tudja a gyártó ezt a 
csökkentést az egyes gépjárműtípusokhoz 
vagy akár az egész 
gépjárműprogramjához hozzárendelni.
6. A szén-dioxid, illetve üvegházhatást 
okozó gázok csökkentésére vonatkozó 
állítólagos potenciált egy független 
hatóságnak is igazolnia kell. Ennek a 
hatóságnak 
(a) megbízható, jóváhagyott ellenőrző 
intézménynek kell lennie;
(b) az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentésére irányuló intézkedések 
értékelésénél semlegességet és 
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szakértelmet kell biztosítania a gépjármű-
technológia területén. 
E feladatok ellátása minden olyan intézet 
számára engedélyezett, amelyet a 
2007/46/EK irányelv 41. cikkének 
megfelelően bejelentettek.
7. A szén-dioxid és az üvegházhatást 
okozó gázok egy intézkedésen keresztüli 
fajlagos csökkentése alapján a független 
hatóság tanúsításának bizonyítékkal kell 
szolgálnia arra vonatkozóan, hogy 
megvizsgálta az alábbiakat:
(a) az intézkedés által az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátására gyakorolt 
műszaki hatások (CO2-egyenértékben 
kifejezve);
(b) a gyártó és/vagy a beszállító által 
rendelkezésre bocsátott adatok 
megbízhatósága;
(c) az olyan egyéb intézkedésekkel való 
lehetséges kölcsönhatások (beleértve a 
helyettesítéseket is), amelyekre kiterjedt a 
típusvizsgálat, illetve amelyek tekintetében 
beszámítás iránti kérelmet nyújtottak be 
vagy azt már jóvá is hagyták;
(d) a gépjárművezetői magatartás 
kibocsátáscsökkentésre gyakorolt hatása,
amit valós feltételek mellett az adott 
intézkedéssel érnek el;
(e) az adott megoldással felszerelt 
gépjárműtípusokra, azok nyilvántartás 
szerinti köbtartalmára és az azzal együtt 
járó, a gyártó átlagos CO2-kibocsátására 
gyakorolt hatásokra vonatkozó adatok 
megbízhatósága.
7.1. Az e rendelet 12. cikkének 
megfelelően felállítandó bizottság azt 
ellenőrzi, hogy egy ökoinnováció 
elismerése érdekében történő alkalmazás 
teljes-e és a kérvény iránti dokumentumok 
benyújtását követő három hónapon belül 
történt-e, valamint dönt az ökoinnováció 
beszámításáról. Ezzel kapcsolatban a 
Bizottság javaslatot nyújt be a bizottság 
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számára. 
A kérvényező a Bizottságnál fellebbezést 
nyújthat be a bizottság döntése ellen a 
döntésről való értesítést követő egy 
hónapon belül. A Bizottság a fellebbezést 
benyújtja a bizottságnak, amelynek három 
hónap áll rendelkezésére annak 
megfontolására, majd meghozza döntését.
A Bizottság az ökoinnováció 
beszámításáról szóló valamennyi döntést 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
hirdeti ki.
8. Amennyiben egy adott naptári évre 
vonatkozó kiegészítés iránti kérelmet 
jóváhagytak, és az intézkedéseket 
időközben nem írták elő kötelezően a 
típusjóváhagyási eljárás keretében vagy 
egyéb jogi rendelkezések alapján, a 
következő években a beszámítás 
jóváhagyásához már csak az érintett 
megoldással felszerelt gépjárműtípusokra, 
az ilyen típusú bejegyzett járművek 
számára és a gyártó átlagos kibocsátására 
gyakorolt hatásokra vonatkozóan kell 
bizonyítékokat benyújtani.
9. Az autóipari alkatrészbeszállítók 
kérelmet nyújthatnak be az egyes 
intézkedéseknek a szén-dioxid, illetve az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentésére 
vonatkozó potenciáljának tanúsítása 
érdekében, amennyiben e melléklet (3) 
bekezdésének a)–d) pontja, (4) 
bekezdésének a)–d) pontja és (7) 
bekezdésének a)–d) pontja alapján 
rendelkezésre bocsátják a megfelelő 
bizonyítékokat és egy független szakértő 
által kiállított tanúsítványt.
10. Amennyiben egy gyártó a beszámítás 
iránti kérelmében egy adott intézkedés 
tekintetében egy beszállítóval szemben 
már jóváhagyott csökkentési potenciálra 
hivatkozik, csupán e melléklet 5. 
pontjában meghatározott bizonyítékokat 
és a jelen melléklet (7) bekezdése e) 
pontjának megfelelő, független szakértő 
által kiállított tanúsítványt kell 
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benyújtania.

Or. de

Indokolás

Csak azokat az intézkedéseket ismerik el, amelyek a jelenlegi követelményeken túlmenően 
mérhető előnyökkel járnak. A műszaki bizonyítás a kérelmezőt terheli, a politikai felelősség 
azonban a Bizottságot. Minden adatot tanúsíttatni kell egy szakértő harmadik féllel, amely a 
típus-jóváhagyási eljárás keretében jogosult a vizsgálatok végrehajtására. Mihelyt egy 
intézkedést elismertek öko-innovációként, éves szinten már csak azokat a tényezőket kell 
megvizsgálni, amelyek az adott gyártó különböző modelljei tekintetében nyilvántartott 
köbtartalomtól függően változhatnak.


	728751hu.doc

