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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű 
haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi 
integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló európai parlamenti és 
tanács rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0856),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0022/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Közlekedési és 
Idegenforgalmi Bizottság és a Jogi Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. kéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

Módosítás 1

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 

(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 
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minőségi munkahelyeket teremt. Bizottság mérlegelheti annak lehetőségét, 
hogy belefoglalja az ökoinnovációs 
intézkedéseket a teszteljárások 
felülvizsgálatába a 715/2007/EK rendelet 
14. cikke (3) bekezdésének értelmében.

Or. it

Indokolás

Elismerik az ilyen intézkedések fontosságát és kérik a Bizottságot, hogy vegye ezeket 
figyelembe a teszteljárások felülvizsgálata során.

Módosítás 2

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 célértékeket. 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 és a 
gépjárműiparban a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére irányuló kutatási és 
innovációs tevékenységek támogatásának 
növelésére kell felhasználni.

Or. it
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Indokolás

Fontos, hogy e forrásokat a gépjárműiparban a kutatási és innovációs tevékenységek 
támogatására használják fel.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Ez a rendelet szén-dioxid-kibocsátási 
célértékeket állapít meg az új 
személygépkocsikra a belső piac megfelelő 
működése, valamint azon általános 
célkitűzés elérése érdekében, hogy az EU-
n belül csökkenjen a CO2-kibocsátás a 
közlekedési ágazatban is. A rendelet az új 
gépjárműflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátását 2012. január 1-jétől 120 
g/km-ben határozza meg. A rendelet az új 
személygépkocsik átlagos CO2-
kibocsátását – a járműmotor-technológia 
terén megvalósuló fejlődésnek 
köszönhetően – 130 g/km-ben határozza 
meg; ezt az értéket a 715/2007/EK 
rendelettel és a hozzá kapcsolódó 
végrehajtási intézkedésekkel összhangban 
mérik. Ez a rendelet az integrált közösségi 
megközelítés részeként további 
intézkedésekkel fog kiegészülni, amelyek 
további 10 g/km mértékű csökkentést 
irányoznak elő. Az irányelv ezen kívül az 
új gépjárműflotta átlagos szén-dioxid-
kibocsátását legfeljebb 95 g/km-ben 
határozza meg, mely célértéket 2020. 
január 1-ig kell teljesíteni.

Or. it

Indokolás

A gépjárműiparnak is részt kell vennie a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló általános 
célkitűzések megvalósításában. Javasolt a 2020-ig megvalósítandó legfeljebb 95 g/km-es 
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átlagos kibocsátási szint, a Parlament 2007. október 24-én elfogadott, a CO2-kibocsátás 
csökkentését célzó közösségi stratégiáról szóló határozatával összhangban.

Módosítás 4

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 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”).

Or. it

Indokolás

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

Módosítás 5

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 

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 
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gyártó jogosult a 9. cikk szerinti 
mentesítésre – a mentesítés szerint 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket.

gyártó jogosult a 9. cikk szerinti 
mentesítésre – a mentesítés szerint 
meghatározott fajlagos szén-dioxid-
kibocsátási célértéket.

A 2020. január 1-jével kezdődő naptári 
évben és a továbbiakban minden naptári 
évben a 10. cikk szerinti felülvizsgálat 
alapján határozzák meg a 
személygépkocsik átlagos fajlagos szén-
dioxid-kibocsátását.

Or. it

Indokolás

A fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértéket a Bizottság határozza meg e rendelet 
felülvizsgálata alapján.

Módosítás 6

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 
gépjárművek CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló technológiai 
innovációs fejlődést és a nulla kibocsátású 
járművek fejlesztését támogató kutatási 
tevékenységek fokozására kell 
felhasználni.

Or. it

Indokolás

Fontos, hogy e forrásokat a gépjárműiparban a kutatási és innovációs tevékenységek 
támogatására használják fel.
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Módosítás 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d a) a Közösségben az összes új 
személygépkocsi átlagos tömege az előző 
naptári évben.

Or. it

Indokolás

Az összes új személygépkocsi átlagos tömegét is ajánlatos nyilvánosságra hozni.

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. 2016. június 30-ig, azt követően pedig 
minden év június 30-ig a Bizottság oly 
módon módosítja az I. mellékletet, hogy az 
M0 érték legyen azon elmúlt három évben 
az új személygépkocsik átlagos tömegének 
az átlaga, melyekre vonatkozóan 
nyilvánosságra hozták az átlagos tömeget 
a 8. cikk (1) bekezdése da) pontjának 
megfelelően. A módosítás a következő év 
január 1-jétől lép hatályba.
E módosítást, melynek célja e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek a 
módosítása, a 12. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban 
fogadják el.

Or. it
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Indokolás

A Bizottság három évente módosíthatja az I. mellékletet komitológiai eljárás keretében, az 
összes új személygépkocsi átlagos tömegének alakulása alapján.

Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3 a) 2014. december 31-ig a Bizottság 
rendeletre irányuló javaslatot terjeszt elő a 
kibocsátások átlagos szintjének 
meghatározására, mely semmiképpen nem 
haladhatja meg a 95 g-ot az új 
gépjárműflotta esetében és melyet 2020. 
január 1-jéig kell elérni. 
E javaslatot megelőzi egy átfogó értékelés, 
mely gépjárműiparra és a kapcsolódó 
tevékenységekre gyakorolt hatásokat 
vizsgálja, valamint egy pontos költség-
haszon elemzés, figyelembe véve a CO2-
kibocsátások csökkentését célzó 
technológiai innovációk fejlődését.  Az 
átlagos kibocsátási szint 
meghatározásakor a Bizottság figyelembe 
veszi a nemzetközi megállapodások 
alakulását a 2012 utáni időszakra 
vonatkozóan.
Ezen kívül a Bizottság meg fogja vizsgálni 
a célérték csökkentéséhez hozzájáruló 
különböző intézkedések közötti jelenlegi 
eltérések megszüntetésének lehetőségét, 
különös tekintettel a gépjárművekre 
vonatkozó és egyéb kiegészítő 
intézkedésekre. 

Or. it

Indokolás
E rendelet felülvizsgálata során a Bizottság meghatározza az átlagos kibocsátási szintet. E 
szintet, mely semmiképpen nem haladhatja meg a 95 g/km-t, technológiai innovációk 
fejlődését és a nemzetközi tárgyalások kimenetelét figyelembe véve határozzák meg. Az előadó 
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azt kívánja, hogy a Bizottság 2020 után hagyjon fel a kiegészítő intézkedéseknek és a 
gépjárművek fejlesztésének jelenlegi megkülönböztetésével.

Módosítás 10

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 fogyasztóknak a 
személygépkocsi fajlagos szén-dioxid-
kibocsátására vonatkozóan nyújtott 
tájékoztatás az 1999/94/EK irányelv 
hatálya alá tartozik.

Or. it

Indokolás

Az 1999/94/EK irányelv biztosítja a legmegfelelőbb keretet a fogyasztók számára nyújtandó 
tájékoztatás szabályozására.
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INDOKOLÁS

A rendeletre irányuló javaslat, mely az új személygépkocsik CO2-kibocsátási szintjeit 
határozza meg, egy ambíciózusabb stratégia részét képezi, melynek keretében az EU 
eltökélten és egyoldalúan elkötelezi magát az üvegházhatást okozó gázkibocsátások 2020-ig 
történő, legalább 20%-os csökkentésére.

A közúti közlekedés – mely az összes szén-dioxid kibocsátás 12%-át képviseli – az EU-n 
belüli üvegházhatást okozó gázkibocsátás második legnagyobb forrása, ez különösen azért 
fontos, mert olyan ágazatról van szó, melyben egyre nőnek a kibocsátások. A gépjármű-
technológiának köszönhető jelentős fejlődés azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy 
semlegesítse a forgalom és a gépjárműméret növekedésének hatását. 

Jól ismert, hogy mi vezetett e rendelet megalkotásához; már 1998-ban a Bizottság és a 
gépjárműipar közötti önkéntes megállapodások hozzájárultak a CO2-kibocsátás 1995-höz 
képesti 13,5%-os csökkenéséhez, még akkor is, ha e megállapodások nem bizonyultak 
elegendőnek a szükséges eredmények eléréséhez.  2007 februárjában a Bizottság két elemre 
összpontosító, integrált megközelítés elfogadását javasolta: a kibocsátások csökkentése a 
motortechnológia fejlesztése révén az új gépjárműflotta átlagos szén-dioxid kibocsátásának 
130 g/km-re való leszorítására irányuló célkitűzés elérése érdekében, valamint további 
10 g/km-es csökkentés, melyet újabb technológiai fejlesztések és a bioüzemanyagok 
használatának fokozása révén kell elérni 2012-ig. 2007 októberében a Parlament 
határozatában kedvezően fogadta az integrált megközelítés elvét, mindazonáltal az 
ambíciózusabb és hosszabb távra szóló célkitűzéseket támogatta: 125g CO2/ km-es 
csökkentés 2015-ig, hosszabb távon pedig 95 CO2/ km-es csökkentés 2020-ig és remélhetőleg 
70 CO2/ km-es csökkentés 2025-ig.

Az irányelvre irányuló jelenlegi javaslat átveszi a korábbi közlemény szellemét és 
célkitűzéseit, különösen a célok, a határidők és az integrált megközelítés alkalmazásának 
tekintetében. Előirányozza továbbá, hogy a célértéket fel kell osztani és minden gyártó 
esetében a „tömeg” rendeltetés-paraméter alapján kell meghatározni a teljesítendő célértéket. 
A kijelölt célértékek nem teljesítése esetére a javaslat szankciókat irányoz elő, ezek egy 
alapösszegből indulnának ki, melyek 2012-től emelkednének. Mentesítési mechanizmus 
vonatkozna azokra a gyártókra, akiknek EU-n belüli eladásai nem lépik túl a 10 000 egységet, 
az ő esetükben külön célértéket állapítanak meg, melyet ad-hoc alapon tárgyalnak a 
Bizottsággal.  Végezetül a javaslat lehetőséget ad a gyártóknak arra, hogy csoportosulásokat 
hozzanak létre és így közösen teljesítsék az előírt célkitűzéseket.

Az előadó a rendeletre irányuló javaslat egészét nagyra értékeli, és különösen támogatja 
annak tárgyát, célkitűzéseit és célját. Az előadó úgy véli, hogy a gépjárműiparnak is részt kell 
vennie a CO2-kibocsátás csökkentésére irányuló általános célkitűzések megvalósításában, 
elismeri azonban a gépjárműipar különleges jellegét (a vezető magatartása, a gépjárműflotta 
felújítása, infrastrukturális feltételek). Tehát a Bizottság által meghatározott célkitűzéseket és 
határidőket megerősítve az előadó úgy véli, hogy prioritást kell adni a parlamenti álláspont 
újbóli megerősítésének a hosszú távú célkitűzéseket illetően és legfeljebb 95 g CO2/ km 
átlagos kibocsátási szintet javasol, melyet 2020-ig kell teljesíteni. A célkitűzést – mely az 
előadó reményei szerint ambíciózusabb lesz – a Bizottság fogja pontosan meghatározni 
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mennyiségileg azt követően, hogy a rendeletet 2014-ig felülvizsgálják, amit megelőz egy 
átfogó hatásvizsgálat, valamint a termelési láncra gyakorolt gazdasági, környezeti és szociális 
hatások elemzése.

Az előadó támogatja az integrált megközelítés alkalmazását a rendszerindítás szakaszában, 
azonban rákérdez, hogy nem lenne-e helyénvalóbb, ha a gépjárműipar maga dönthetné el, 
hogy mi módon kívánja teljesíteni a meghatározott célértéket. Attól függetlenül, hogy az 
iparág eléri-e saját célkitűzéseit a technikai fejlődés, kiegészítő vagy egyéb intézkedések 
révén, ez nem befolyásolhatja a jogalkotási vitát, feltéve hogy a célkitűzések mennyiségileg 
meghatározhatók és mérhetők a jelenleg meglévő és a jövőben megvalósítandó tesztciklus 
segítségével. Az előadó kéri a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a kiegészítő illetve a 
gépjárművekre vonatkozó intézkedések közötti jelenlegi megkülönböztetés megszüntetésének 
lehetőségét hosszú távon. 

Ugyanez érvényes a rendeltetés-paraméterre: javaslatában a Bizottság a tömeg-paramétert 
választotta, mivel szerinte az „megfelelő kapcsolatban áll a jelenlegi kibocsátással és ezáltal 
reálisabb és a verseny szempontjából semleges célértéket eredményez, továbbá azért is, mert 
a tömegre vonatkozó adatok könnyen hozzáférhetők.” A Bizottság azonban nem zárja ki eleve 
egy alternatív paraméter alkalmazásának lehetőségét, annál is inkább, mert javaslatában 
helyénvalónak tartja „a rendeltetés leírására szolgáló másik paraméterre, az „alapterületre” 
(a nyomtáv és a tengelytávolság szorzata) vonatkozó adatok gyűjtését is.” Októberi 
határozatában a Parlament nagy többséggel elutasította a tömeg-paraméter bevezetését, 
megerősítve ezáltal az „alapterület” lehetőséget.  Az előadó tudatában van annak, hogy 
környezetvédelmi szempontból az „alapterület” paraméter nagyobb biztonságot nyújt, mivel 
kevésbé van kitéve esetleges káros hatásoknak (a tömeg növelése enyhébb csökkentési 
célkitűzés követése érdekében).
Az előadó jelenleg nem javasolja a Bizottság javaslatának módosítását a rendeltetés-
paraméterre vonatkozóan, de fenntartja magának a jogot, hogy felülvizsgálja saját álláspontját 
a jogalkotási folyamat későbbi szakaszaiban.

A többletkibocsátási díjat illetően az előadó azt javasolja, hogy azt kiegészítő kutatási 
tevékenységek (például tiszta és energiahatékony belső égésű motorok, integrált biztonsági 
rendszerek) és innovatív technológiák fejlesztésére (például hidrogén és üzemanyagcellák, 
újratölthető hibridmotorok kifejlesztése, második generációs bioüzemanyagok) használják fel.

A megállapított célkitűzések nem teljesítése miatti szankciókat illetően az előadó egyetért a 
Bizottság javaslatával, bár felajánlja, hogy hajlandó megvizsgálni olyan megoldásokat, 
melyek rugalmasabbá tudnák tenni a rendszert az alkalmazás kezdeti szakaszában (2012–
2015) és ezzel egyidejűleg díjaznák és ösztönöznék a gyártók megfelelőbb magatartását. 

Az előadó ezen kívül számos technikai kiigazítást javasol a Bizottság javaslatához, különösen 
a hatály esetében a 2 610 kg-os tömegre való hivatkozás eltörlését, mivel szerinte túl sok nagy 
tömegű jármű kerülne ki a rendelet hatálya alól.

Végül az előadó módosítja a fogyasztók tájékoztatásáról szóló cikket, mivel úgy véli, hogy ezt 
a kérdést az 1999/94/EK rendeletnek kell szabályoznia.
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