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_____________________________________________________________

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) E cél elérése érdekében a 
tagállamoknak jobb gyakorlatokat kell 
össze állítaniuk az energiahatékony 
vezetési gyakorlatokra vonatkozó 
képzésekkel kapcsolatban, és elő kell 
mozdítaniuk e képzések megvalósítását. 
Ezen kívül támogatni kell a hatékonyságot 
fokozó és az üzemanyag-fogyasztást, 
valamint a CO2-kibocsátást csökkentő új 
energiák használatát, valamint az 
aerodinamikusabb kialakítást és a 
berakodási tervek optimalizálását. Az 
üzemanyag-fogyasztás csökkentése 
érdekében a tagállamoknak meg kell 
fontolniuk az alapoknak a 
nehéztehergépjárművek flottájának 
korszerűsítésére és naprakésszé tételére, 
valamint az utak karbantartására és 
fejlesztésére történő fordítását, továbbá az 
alacsony gördülési ellenállású 
gumiabroncsok és könnyebb pótkocsik 
használatának, valamint az alternatív 
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üzemanyagok használatának támogatását, 
mint például a hidrogén vagy a műanyag 
újrahasznosításából és feldolgozásából 
származó üzemanyagok;

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A Párizsi Megállapodás teljesítése 
érdekében a közlekedés 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 2050-
re közel nullának kell lennie.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tehergépkocsik és buszok, vagyis a 
nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-
kibocsátása a közúti közlekedésből 
származó kibocsátás körülbelül 
egynegyedét jelenti az Unióban, és 
várhatóan 2030-ig tovább fog emelkedni. 
Olyan hatékony intézkedéseket kell 
bevezetni a nehézgépjárművek 
kibocsátásának csökkentésére, amelyek 
hozzájárulnak a szükséges 
kibocsátáscsökkentéshez a közlekedési 
ágazatban.

(4) A tehergépkocsik és buszok, vagyis a 
nehézgépjárművek üvegházhatásúgáz-
kibocsátása a közúti közlekedésből 
származó kibocsátás körülbelül 
egynegyedét jelenti az Unióban, és 
amennyiben nem hoznak további 
intézkedéseket, várhatóan 2030-ig a közúti 
közlekedésből származó összes CO2-
kibocsátás csaknem 30%-át fogja kitenni. 
2010 és 2030 között 10%-kal, 2010 és 
2050 között 17%-kal fognak nőni a 
nehézgépjárművek kibocsátásai. Olyan 
hatékony intézkedéseket kell bevezetni a 
nehézgépjárművek kibocsátásának 
csökkentésére, amelyek hozzájárulnak a 
szükséges kibocsátáscsökkentéshez a 
közlekedési ágazatban, ugyanakkor 
fellendítik az ágazat versenyképességét és 
a fuvarozók számára a döntéseiket 
orientáló információkat nyújtanak. 
Kibocsátáscsökkentés elérhető továbbá 
megoldások és ösztönzők kidolgozása 
révén a konvojban haladás, a 
járművezetők képzése, a flottamegújítás, a 
torlódások csökkentése és az 
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infrastruktúra karbantartását célzó 
beruházások területén.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A nehézgépjárművek üzemanyag-
fogyasztásának és CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló stratégiáról szóló 
2014-es közleményében13 a Bizottság 
felismerte, hogy az ilyen intézkedések 
bevezetésének előfeltétele a CO2-
kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás 
meghatározására szolgáló szabályozott 
eljárás.

(5) A nehézgépjárművek üzemanyag-
fogyasztásának és CO2-kibocsátásának 
csökkentésére irányuló stratégiáról szóló 
2014-es közleményében13 a Bizottság 
felismerte, hogy az ilyen intézkedések 
bevezetésének előfeltétele a CO2-
kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás 
meghatározására szolgáló szabályozott 
eljárás. Az „Európa mozgásban” című 
2017-es mobilitási csomagban a Bizottság 
a nehézgépjárművekre vonatkozó 
előírások tekintetében javaslatot irányzott 
elő 2018 első félévére. E javaslat időben 
történő közzététele alapvető fontosságú az 
új előírások gyors alkalmazásának 
lehetővé tétele érdekében.

__________________ __________________
13 COM(2014)0285 final. 13 COM(2014)0285.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A fuvarozó vállalatok nagy része 
kis- és középvállalkozás. Továbbá még 
nem állnak rendelkezésükre szabványos 
információk az üzemanyag-hatékonysági 
technológiák értékelésére, melyek alapján 
összehasonlíthatnák a járműveket, és a 
lehető legtudatosabb vásárlói döntéseket 
hozhatnák, mérsékelve a működési 
költségeik több mint negyedét kitevő 
üzemanyagköltségeket.
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A jármű CO2-kibocsátásra és 
üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó 
teljesítményét nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni annak érdekében, hogy minden 
jármű-üzembentartó megalapozott döntést 
hozhasson vásárláskor. Ilyenformán 
minden járműgyártó össze fogja tudni 
hasonlítani járművei teljesítményét más 
gyártmányok teljesítményével. Ez 
ösztönözni fogja az innovációt, ami pedig 
fokozza majd a versenyképességet. Ez az 
információ az uniós és tagállami szintű 
szakpolitikai döntéshozók számára is 
szilárd alapot biztosít ahhoz, hogy olyan 
szakpolitikákat dolgozzanak ki, amelyek 
előmozdítják az energiahatékonyabb 
járművek elterjedését. Éppen ezért 
helyénvaló a(z) [a megfelelő hivatkozás 
beillesztése]-ról/-ről szóló (EU) […/…] 
bizottsági rendeletben15 az új 
nehézgépjárművek tekintetében 
meghatározott CO2-kibocsátási és 
üzemanyag-fogyasztási értékek nyomon 
követése, ezek jelentése a Bizottságnak és 
nyilvánossá tétele.

(7) A jármű CO2-kibocsátásra és 
üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó 
teljesítményét nyilvánosan hozzáférhetővé 
kell tenni annak érdekében, hogy minden 
jármű-üzembentartó megalapozott döntést 
hozhasson vásárláskor, valamint 
biztosítani kell a legmagasabb szintű 
átláthatóságot. Ilyenformán minden 
járműgyártó össze fogja tudni hasonlítani 
járművei teljesítményét más gyártmányok 
teljesítményével. Ez ösztönözni fogja az 
innovációt, serkenti az 
energiahatékonyabb járművek fejlesztését, 
ami pedig fokozza majd a 
versenyképességet. Ez az információ az 
uniós és tagállami szintű szakpolitikai 
döntéshozók számára is szilárd alapot 
biztosít ahhoz, hogy olyan szakpolitikákat 
dolgozzanak ki, amelyek előmozdítják az 
energiahatékonyabb járművek elterjedését. 
Éppen ezért helyénvaló a(z) [a megfelelő 
hivatkozás beillesztése]-ról/-ről szóló (EU) 
[…/…] bizottsági rendeletben15 az új 
nehézgépjárművek tekintetében 
meghatározott CO2-kibocsátási és 
üzemanyag-fogyasztási értékek nyomon 
követése, ezek jelentése a Bizottságnak és 
nyilvánossá tétele.

_________________ _________________
15A Bizottság (EU) […/…] rendelete az 
595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek a nehézgépjárművek CO2-
kibocsátásának és üzemanyag-
fogyasztásának meghatározása tekintetében 
történő végrehajtásáról, valamint a 
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az 582/2011/EU bizottsági 
rendelet módosításáról (HL L…,..,..).

15A Bizottság (EU) […/…] rendelete (...) 
az 595/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek 
CO2-kibocsátásának és üzemanyag-
fogyasztásának meghatározása tekintetében 
történő végrehajtásáról, valamint a 
2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv és az 582/2011/EU bizottsági 
rendelet módosításáról (HL L…,..,..).
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Helyénvaló nyomon követni és 
bejelenteni az összes új nehézgépjármű és 
pótkocsi nyilvántartásba vételére 
vonatkozó adatokat – az erőátviteli 
rendszerekre és a karosszériára vonatkozó 
adatokat is ideértve – annak érdekében, 
hogy átfogó ismereteket szerezzünk az 
uniós nehézgépjárműpark összetételéről, 
idővel történő változásairól és a CO2-
kibocsátást érintő lehetséges hatásáról.

(8) Helyénvaló nyomon követni és 
bejelenteni az összes új nehézgépjármű és 
pótkocsi nyilvántartásba vételére 
vonatkozó adatokat – az erőátviteli 
rendszerekre és a karosszériára vonatkozó 
adatokat is ideértve – annak érdekében, 
hogy átfogó ismereteket szerezzünk az 
uniós nehézgépjárműpark összetételéről, 
idővel történő változásairól és a CO2-
kibocsátást érintő lehetséges hatásáról. Az 
adatok nyomon követésére és 
bejelentésére vonatkozó meghatározott 
felelősségi körök leírása a 4., illetve 5. 
cikkben szerepel.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Fontos, hogy a nyomonkövetési és 
jelentéstételi rendszer a közlekedési 
ágazatban működő valamennyi vállalat 
számára felhasználóbarát legyen, 
méretüktől és forrásaiktól függetlenül.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A CO2-kibocsátást és üzemanyag-
fogyasztást szemléltető adatok egyes, 
[2019-ben] nyilvántartásba vett új 
nehézgépjárművekre vonatkozóan fognak 
rendelkezésre állni. Ettől az időponttól 
kezdődően ezért a tagállamok illetékes 
hatóságainak kötelező lesz rendelkezésre 

(9) A CO2-kibocsátást és üzemanyag-
fogyasztást szemléltető adatok egyes, 
[2019-ben] nyilvántartásba vett új 
nehézgépjárművekre vonatkozóan fognak 
rendelkezésre állni. Ettől az időponttól 
kezdődően ezért a tagállamok illetékes 
hatóságainak kötelező lesz rendelkezésre 
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bocsátaniuk az új nyilvántartásba vételekre 
vonatkozó adatokat, a gyártóknak pedig az 
ilyen járművekre vonatkozó műszaki 
adatokat.

bocsátaniuk az új nyilvántartásba vételekre 
vonatkozó adatokat, a gyártóknak pedig az 
olyan járművekre vonatkozó műszaki 
adatokat, amelyek az (EU) […/…] 
bizottsági rendelet 1+hatálya alá tartoznak. 

__________________
1a A Bizottság (EU) […/…] rendelete (...) 
az 595/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a nehézgépjárművek 
CO2-kibocsátásának és üzemanyag-
fogyasztásának meghatározása 
tekintetében történő végrehajtásáról, 
valamint a 2007/46/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és az 
582/2011/EU bizottsági rendelet 
módosításáról (HL L…,..,..).
+ HL: Kérjük, illessze be a pontos 
referenciát.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Annak biztosítása érdekében, hogy a 
gazdasági szereplők jobban fel tudjanak 
készülni a szabályozási változtatásokra, a 
Bizottságnak legkésőbb 2018. június 30-
án közzé kell tennie az (EU) 2017/2400 
bizottsági rendelet szerint kifejlesztett, a 
jármű energiafogyasztását kiszámító 
eszköz („VECTO”) szoftverének a közúti 
fuvarozásból származó kibocsátást 
csökkentő kulcstechnológiákra és 
innovációkra történő alkalmazására 
vonatkozó tervezett ütemtervet. A 
Bizottság továbbá haladéktalanul frissíti 
az 595/2009/EK rendeletnek megfelelően 
kialakított VECTO vizsgálati eljárást, 
belevonva abba az összes nehézgépjármű-
kategóriát, többek között az összes 
alternatív erőátviteli rendszert, a 
pótkocsikat, valamint az új típusú 
alternatív üzemanyagokat, amelyek a 
piacon forgalomba fognak kerülni, annak 
érdekében, hogy a lehetséges 
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nehézgépjárművek teljes skáláját lefedje. 
Ezért fontos, hogy a Bizottság 
rendszeresen felülvizsgálja az e rendelet 
szerinti nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségek alkalmazási körét, és adott 
esetben, jogalkotási javaslatot terjesszen 
elő.

Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) Fontos, hogy a nyomonkövetési és 
jelentéstételi rendszer valamennyi 
fuvarozó számára felhasználóbarát 
legyen, méretüktől és forrásaiktól 
függetlenül. A Bizottságnak aktívan elő 
kell mozdítania ezt a rendszert annak 
biztosítása érdekében, hogy az az ágazatra 
nézve érdemi hatással legyen és felhívja a 
figyelmet a jelentett adatok 
hozzáférhetőségére.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A VECTO bemeneti fájlok 
gyártásmegfelelőségi vizsgálatainak 
eredményeit is nyomon kell követni és 
jelenteni kell a Bizottságnak.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) A tagállamok és a gyártók által az 
előző naptári évre vonatkozóan benyújtott 
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adatok Bizottság általi elemzését oly 
módon kell közzétenni a nyilvánosság 
számára, hogy az egyértelműen és 
összehasonlítható módon mutassa az 
uniós nehézgépjárműparknak, valamint 
az egyes tagállamok és az egyes gyártók 
nehézgépjárműveinek az átlagos 
üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás 
tekintetében elért teljesítményét, 
figyelembe véve a gyártók 
termékportfóliójában meglévő 
különbségeket és a bejelentett 
felhasználási célt.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A nyomon követés és jelentéstétel 
tárgyát képező adatoknak mindenképpen 
megalapozottaknak és megbízhatóknak kell 
lenniük. A Bizottságnak ezért rendelkeznie 
kell a végleges adatok ellenőrzésére és 
adott esetben korrigálására alkalmas 
eszközzel. Az ellenőrzési 
követelményeknél ezért az adatok 
megfelelő nyomon követését és 
ellenőrzését lehetővé tevő paramétereket is 
meg kell adni.

(11) A nyomon követés és jelentéstétel 
tárgyát képező adatoknak mindenképpen 
megalapozottaknak és megbízhatóknak kell 
lenniük. A Bizottságnak ezért rendelkeznie 
kell a végleges adatok ellenőrzésére és 
adott esetben korrigálására alkalmas 
eszközzel. Amennyiben a bejelentett 
adatok helyessége és minősége 
tekintetében végzett bizottsági ellenőrzés 
az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek való szándékos vagy 
gondatlanságból eredő meg nem felelést 
tár fel, a Bizottság közigazgatási bírságot 
szab ki e rendelet megsértéséért az érintett 
gyártóra. A közigazgatási bírságnak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lennie. Az ellenőrzési 
követelményeknél ezért az adatok 
megfelelő nyomon követését és 
ellenőrzését lehetővé tevő paramétereket is 
meg kell adni. 

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Az új személygépkocsik 
kibocsátásáról szóló 443/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16 és az új 
könnyű haszongépjárművekről szóló 
510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet17 szerinti CO2-kibocsátással 
kapcsolatos adatok nyomon követéséről és 
bejelentéséről szerzett tapasztalatok alapján 
helyénvaló az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökségre ruházni azt a feladatot, hogy 
adatcserét folytasson a tagállamok illetékes 
hatóságaival és a gyártókkal, valamint 
hogy a végleges adatbázist a Bizottság 
nevében kezelje. Szintén helyénvaló 
összehangolni a nehézgépjárművekre 
vonatkozó nyomonkövetési és jelentéstételi 
eljárásokat a könnyű haszon 
gépjárműveknél már alkalmazott 
eljárásokkal.

(12) Az új személygépkocsik 
kibocsátásáról szóló 443/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet16 és az új 
könnyű haszongépjárművekről szóló 
510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet17 szerinti CO2-kibocsátással 
kapcsolatos adatok nyomon követéséről és 
bejelentéséről szerzett tapasztalatok alapján 
helyénvaló az Európai Környezetvédelmi 
Ügynökségre ruházni azt a feladatot, hogy 
adatcserét folytasson a tagállamok illetékes 
hatóságaival és a gyártókkal, valamint 
hogy a végleges adatbázist – amelynek a 
fuvarozók és harmadik felek számára 
díjmentesen hozzáférhetőnek és 
digitálisan kereshető formátumúnak kell 
lennie – a Bizottság nevében kezelje. 
Szintén helyénvaló összehangolni a 
nehézgépjárművekre vonatkozó 
nyomonkövetési és jelentéstételi 
eljárásokat a könnyű haszon 
gépjárműveknél már alkalmazott 
eljárásokkal.

__________________ __________________
16Az Európai Parlament és a Tanács 
443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a 
könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi integrált megközelítés keretében 
az új személygépkocsikra vonatkozó 
kibocsátási követelmények 
meghatározásáról (HL L 140., 2009.2.5., 
1. o.).

16Az Európai Parlament és a Tanács 
443/2009/EK rendelete (2009. április 23.) a 
könnyű haszongépjárművek szén-dioxid-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
közösségi integrált megközelítés keretében 
az új személygépkocsikra vonatkozó 
kibocsátási követelmények 
meghatározásáról (HL L 140., 2009.2.5., 
1. o.).

17Az Európai Parlament és a Tanács 
510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) 
az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó kibocsátási követelményeknek a 
könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós integrált megközelítés keretében 
történő meghatározásáról (HL L 145., 
2011.5.31., 1. o.).

17Az Európai Parlament és a Tanács 
510/2011/EU rendelete (2011. május 11.) 
az új könnyű haszongépjárművekre 
vonatkozó kibocsátási követelményeknek a 
könnyű haszongépjárművek CO2-
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós integrált megközelítés keretében 
történő meghatározásáról (HL L 145., 
2011.5.31., 1. o.).
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Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) Az „Európa mozgásban” című 
2017-es mobilitási csomagban a Bizottság 
a nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-
kibocsátási előírások tekintetében 
javaslatot irányzott elő 2018 első félévére. 
A nehézgépjárművekre vonatkozó 
ambiciózus 2025-ös CO2-célkitűzéseket – 
amelyek e jogalkotási folyamat végső 
célját képezik – a Bizottságnak legkésőbb 
2018. április 30-ig elő kell terjesztenie.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12b) A Bizottságnak haladéktalanul ki 
kell fejlesztenie egy, az eredetiberendezés-
gyártók által kötelezően, valamint 
független és akkreditált szervek 
felügyeletével elvégzendő közúti 
ellenőrzési vizsgálatot annak érdekében, 
hogy azonosítani tudja egy teljes 
nehézgépjármű szimulált vagy valós CO2-
értékei közötti lehetséges eltéréseket. 
Független harmadik felek számára 
lehetővé kell tenni, hogy műszaki 
szolgálatok keretében vagy akkreditált 
laboratóriumokban független 
vizsgálatokat végezhessenek és 
hozzáférhessenek a szükséges adatokhoz. 
E vizsgálatok eredményeit e rendeletnek 
megfelelően kell ellenőrizni és jelenteni, 
valamint nyilvánosságra hozni. 

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
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12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12c) A könnyűgépjárművek 
típusjóváhagyásával kapcsolatos 
dízelbotrány rámutatott a független 
testületek jelentőségére a gyártók által 
végzett vizsgálatok felügyelete 
tekintetében, valamint annak 
szükségességére, hogy a harmadik felek 
számára biztosítsák a lehetőséget 
független vizsgálatok elvégzésére, mivel az 
ilyen felügyelet és vizsgálatok elősegítik az 
ellenőrző, nyomon követő és jelentéstételi 
rendszerek átláthatóságának, 
hitelességének és teljesítményének 
fokozását.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) Az e rendeletben a nyomon követett 
adatok ellenőrzéséről és korrigálásáról 
szóló rendelkezések végrehajtására 
vonatkozó egységes feltételek biztosítása 
érdekében a Bizottságra végrehajtási 
hatásköröket kell ruházni. E hatásköröket 
a 182/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek18 megfelelően kell 
gyakorolni.

törölve

__________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 
182/2011/EU rendelete (2011. február 
16.) a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 
13. o.).
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Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Annak érdekében, hogy az 
adatszolgáltatási követelmények és a 
nyomonkövetési és jelentéstételi eljárás 
idővel továbbra is releváns maradjon a 
nehézgépjárművek CO2-kibocsátáshoz való 
hozzájárulásának értékelése szempontjából, 
valamint hogy biztosítsa az új és fejlett 
CO2-kibocsátáscsökkentő technológiákra 
vonatkozó adatok rendelkezésre állását, 
felhatalmazást kell adni a Bizottságnak az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelő jogi aktusok 
elfogadására az adatszolgáltatási 
követelmények, valamint a mellékletekben 
megállapított nyomonkövetési és jelentési 
eljárás módosítását illetően. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló 2016. április 
13-i intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14) Annak érdekében, hogy az 
adatszolgáltatási követelmények és a 
nyomonkövetési és jelentéstételi eljárás 
idővel továbbra is releváns maradjon a 
nehézgépjárművek CO2-kibocsátáshoz való 
hozzájárulásának értékelése szempontjából, 
valamint hogy biztosítsa az új és fejlett 
CO2-kibocsátáscsökkentő technológiákra 
vonatkozó adatok rendelkezésre állását, 
továbbá a nyomon követett és bejelentett 
adatok megfelelő ellenőrzését és 
kiigazítását, felhatalmazást kell adni a 
Bizottságnak az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 290. cikkének megfelelő 
jogi aktusok elfogadására az 
adatszolgáltatási követelmények, valamint 
a mellékletekben megállapított 
nyomonkövetési és jelentési eljárás 
módosítását, a közúti ellenőrzési 
vizsgálatokat, valamint a tagállamok és a 
gyártók által e rendelet értelmében 
bejelentett adatok vonatkozásában az 
ellenőrzési és kiigazítási intézkedések 
meghatározását illetően. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkája során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló 2016. április 
13-i intézményközi megállapodásnak 
megfelelően kerüljön sor. A 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésében való egyenlő részvétel 
biztosítása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács a tagállamok szakértőivel 
egyidejűleg kap kézhez minden 
dokumentumot, és szakértőik rendszeresen 
részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésével 
foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
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Indokolás

Különösen fontos annak biztosítása, hogy a Bizottságnak megfelelő eszközök, eljárások és 
intézkedések álljanak rendelkezésére, melyek révén el tudja látni a nyomon követett és 
bejelentett adatok minőségének ellenőrzésére és kiigazítására vonatkozó feladatát. Ezért 
ezeket az intézkedéseket felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján kell elfogadni.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E rendelet az Európai Unióban 
nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek 
CO2-kibocsátásának és üzemanyag-
fogyasztásának nyomon követésére és 
bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket 
határozza meg.

E rendelet az Európai Unióban 
nyilvántartásba vett új nehézgépjárművek 
CO2-kibocsátásának és üzemanyag-
fogyasztásának nyomon követésére és 
bejelentésére vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint a VECTO bemeneti fájlok 
gyártásmegfelelőségi vizsgálatainak 
eredményeit határozza meg.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A gyártás időpontja a megfelelőségi 
nyilatkozat vagy adott esetben az egyedi 
jóváhagyási bizonyítvány aláírásának 
napja.

A gyártás időpontja az ügyfél-tájékoztatási 
dokumentációban nyilvántartott 
szimuláció napja az (EU) …/… bizottsági 
rendelet I. mellékletének 2. függelékében 
meghatározottaknak megfelelően. [HL: 
kérjük, illessze be az Ares(2017)1900557. 
sz. dokumentumban található rendelet 
számát].

Indokolás

A gyártás időpontja, ahogyan azt a Bizottság javasolja, olyan szakaszra esik, amikor a gyártó 
kevés ellenőrzést tud gyakorolni. A márkakereskedők és a forgalmazók a jármű 
nyilvántartásba vételekor egyedi jóváhagyást végeznek. Ezért ez az időpont lehet, hogy csak 
jóval az után következik be, hogy a jármű elhagyta a gyári ellenőrzést, így maga az időpont a 
gyártó számára ismeretlen. A CO2-ügyféladat használata megegyezik a járműveknek az 
egészjárműtípus-jóváhagyás keretében végzett gyártásmegfelelőségi eljárásának 
időpontjával.



PE621.661/ 14

HU

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A gyártók bejelentik a(z) […/…] 
rendelet+ hatálya alá tartozó 
nehézgépjárművekre vonatkozó műszaki 
adatokat.
_____________
+ HL: Kérjük, illesszék be az alábbi 
rendelet számát: a Bizottság (EU) […/…] 
rendelete az 595/2009/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek a 
nehézgépjárművek CO2-kibocsátásának és 
üzemanyag-fogyasztásának 
meghatározása tekintetében történő 
végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv és 
az 582/2011/EU bizottsági rendelet 
módosításáról (HL L…,..,..).

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a 4. és 5. cikkel összhangban 
bejelentett adatokról. A nyilvántartásnak az 
I. melléklet B. részében meghatározott 1., 
24., 25., 32., 33., 39. és 40. adat kivételével 
nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie.

(1) A Bizottság központi nyilvántartást 
vezet a 4. és 5. cikkel összhangban 
bejelentett adatokról. A nyilvántartásnak az 
I. melléklet B. részében meghatározott 1., 
21a., 21b., 24., 25., 26a., 32., 33., 34a., 
39., 40., 73a. és 73b. adat kivételével 
nyilvánosan hozzáférhetőnek kell lennie. 
Ezekhez a Bizottság kérésre és az 
1367/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1a összhangban biztosít 
hozzáférést harmadik felek számára.
___________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1367/2006/EK rendelete (2006. 
szeptember 6.) a környezeti ügyekben az 
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információhoz való hozzáférésről, a 
nyilvánosságnak a döntéshozatalban 
történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény 
rendelkezéseinek a közösségi 
intézményekre és szervekre való 
alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 
13. o.).

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság saját maga is végezhet a 
4. és 5. cikk szerint bejelentett adatok 
minőségére vonatkozó ellenőrzést.

(2) A Bizottság saját maga végzi a 4. és 
5. cikk szerint bejelentett adatok 
pontosságára és minőségére vonatkozó 
ellenőrzést. Ezt az eljárást az illetékes 
hatóságokkal és a gyártókkal folytatott 
párbeszéd keretében végezheti, továbbá 
harmadik felek kiegészíthetik.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a Bizottság adathibáról 
értesül, vagy saját ellenőrzése alapján 
eltéréseket állapít meg az adatkészletben, 
adott esetben megteszi a szükséges 
intézkedéseket a 6. cikkben említett 
központi nyilvántartásban közzétett adatok 
kijavítására.

(3) Amennyiben a Bizottság adathibáról 
értesül, vagy saját ellenőrzése alapján 
eltéréseket állapít meg az adatkészletben, 
megteszi a szükséges intézkedéseket a 6. 
cikkben említett központi nyilvántartásban 
közzétett adatok kijavítására. Lehetővé kell 
tenni a tagállamok és a gyártók számára, 
hogy a hibákat az értesítésüktől számított 
három hónapon belül kijavítsák.
Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a 
gyártó szándékosan meghamisította az 
adatokat, akkor haladéktalanul felszólítja 
az illetékes hatóságokat, hogy javítsák ki 
az adatokat és hozzák meg a megfelelő 
intézkedéseket, összhangban a 
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2007/46/EK irányelvvel.

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az 5. cikk szerint 
bejelentett adatok helyessége és minősége 
tekintetében végzett bizottsági ellenőrzés 
az e rendeletben meghatározott 
követelményeknek való szándékos vagy 
gondatlanságból eredő meg nem felelést 
tár fel, a Bizottság közigazgatási bírságot 
szab ki e rendelet megsértéséért az érintett 
gyártóra. A közigazgatási bírságnak 
hatékonynak, arányosnak és visszatartó 
erejűnek kell lennie.
A Bizottság e rendelet kiegészítése 
érdekében a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogad el a meg nem felelésnek, a 
közigazgatási bírság kiszámításának, 
valamint a bírság begyűjtési módjának 
meghatározása céljából.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az elemzésnek tartalmaznia kell 
legalább az uniós nehézgépjárműparknak, 
valamint az egyes gyártók 
nehézgépjárműinek az átlagos üzemanyag-
fogyasztás és CO2-kibocsátás tekintetében 
elért teljesítményét. Amennyiben azok 
rendelkezésre állnak, figyelembe kell 
vennie az új és fejlett CO2-
kibocsátáscsökkentő technológiák 
elterjedésére vonatkozó adatokat is.

(2) Az elemzésnek összehasonlítható 
módon tartalmaznia kell legalább az uniós 
nehézgépjárműparknak, valamint az egyes 
gyártók nehézgépjárműinek az átlagos 
üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás 
tekintetében elért teljesítményét, 
figyelembe véve a gyártók 
termékportfóliójában meglévő 
különbségeket és a bejelentett 
felhasználási célt. Amennyiben azok 
rendelkezésre állnak, figyelembe kell 
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vennie az új és fejlett CO2-
kibocsátáscsökkentő technológiák és az 
összes alternatív erőátviteli rendszer 
elterjedésére vonatkozó adatokat is. A 
Bizottság által közzétett elemzésnek 
figyelembe kell vennie a 
nehézgépjárműparkhoz kapcsolódó 
felhasználási célok széles körét. 

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottságnak legkésőbb 2018. 
június 30-ig közzé kell tennie az (EU) 
2017/2400 bizottsági végrehajtási rendelet 
5. cikke (1) bekezdésének a) pontjában 
említett szimulációs eszköznek 
(„VECTO”) a közúti fuvarozásból 
származó kibocsátást csökkentő 
kulcstechnológiákra és innovációkra 
történő alkalmazására vonatkozó tervezett 
ütemtervet. 
A Bizottság figyelemmel kíséri a 
rendeletet és adott esetben jogalkotási 
javaslatokat terjeszt elő azzal a céllal, 
hogy a nyomonkövetési és jelentéstételi 
kötelezettségeket kiterjesszék az összes 
nehézgépjármű-kategóriára, többek között 
az összes alternatív erőátviteli rendszerre, 
a pótkocsikra, valamint az új típusú 
alternatív üzemanyagokkal működő 
motorokra.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. cikk
Nehézgépjárművekre vonatkozó CO2-
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kibocsátási előírások és közúti ellenőrzési 
vizsgálat

Adott esetben a Bizottság legkésőbb 2018. 
április 30-ig a nehézgépjárművekre 
vonatkozó és az Európai Unió éghajlat-
politikai céljaival összhangban álló CO2-
előírások 2025-re történő 
meghatározására irányuló jogalkotási 
javaslatot terjeszt elő. 
Ezt a javaslatot egy tanulmány kíséri a 
közúti fuvarozás CO2-kibocsátását tovább 
csökkentő egyéb intézkedésekről, többek 
között a járművezető-képzés, a konvojban 
haladás, az európai moduláris rendszer, 
az alacsony gördülési ellenállású 
gumiabroncsok és a rakományegyesítés 
vonatkozásában.
A Bizottság a 12. cikknek megfelelően e 
rendelet kiegészítéseként felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogad el. Az 
említett felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok meghatározzák a következőket:
a) az eredetiberendezés-gyártók 
kötelezően közúti ellenőrzési vizsgálatot 
végeznek egy független és akkreditált 
szerv felügyeletével, amit legkésőbb 2020. 
december 31-ig kell végrehajtani;
b) független harmadik felek számára 
lehetővé kell tenni, hogy műszaki 
szolgálatok keretében és akkreditált 
laboratóriumokban független 
vizsgálatokat végezhessenek; 
c) a vizsgálatokat és azok eredményeit 
e rendeletnek megfelelően ellenőrzik és 
jelentik, valamint a Bizottság biztosítja, 
hogy az eredmények kérésre harmadik 
felek rendelkezésére álljanak; és 
d) a Bizottság évente jelentést készít a 
közúti vizsgálat eredményei és a valós 
használat során mért fogyasztási adatok 
közötti esetleges eltérésekről a tagállamok 
által közölt információk alapján. 
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Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A végrehajtási hatáskörök átruházása törölve
A Bizottság végrehajtási jogi aktusok 
révén meghatározhatja a 7. cikk (2) és (3) 
bekezdésében említett ellenőrző és 
korrekciós intézkedéseket. E végrehajtási 
jogi aktusokat a 11. cikkben említett 
vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 
kell elfogadni.

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 12. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el abból a célból, hogy a 7. cikk 
(2) és (3) bekezdésében említett ellenőrzési 
és kiigazítási intézkedések 
meghatározásával kiegészítse a rendeletet.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. cikk törölve
Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 280/2004/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat21 
9. cikkével létrehozott Éghajlatváltozási 
Bizottság segíti. Ez a bizottság a 
182/2011/EU rendelet értelmében vett 
bizottságnak minősül.
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(2) Az e bekezdésre történő 
hivatkozáskor a 182/2011/EU rendelet 5. 
cikkét kell alkalmazni.
_________________
21 Az Európai Parlament és a Tanács 
280/2004/EK határozata (2004. február 
11.) az üvegházhatást okozó gázok 
Közösségen belüli kibocsátásának 
nyomon követését szolgáló rendszerről és 
a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról 
(HL L 49., 2004.2.19., 1. o.).

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottságnak a 10. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása [e 
rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től, 
határozatlan időre szól.

(2) A Bizottságnak a 7. cikk (3a) 
bekezdése, a 8a. cikk és a 10. cikk szerinti, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozó felhatalmazása [e 
rendelet hatálybalépésének napja]-tól/-től, 
ötéves időre szól. 

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – címsor – 3 oszlop („Forrás”)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Forrás Forrás

az […/…] rendelet I. mellékletének 
1. függeléke

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – táblázat –17 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám Nyomonkövetési paraméterek
Forrás: az 
[…/…] 
rendelet I. 

Leírás
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mellékletén
ek 1. 
függeléke

17. névleges motorteljesítmény 1.2.2. A motor 
főbb adatai

Módosítás

Szám Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az 
[…/…] 
rendelet I. 
mellékletén
ek 1. 
függeléke

Leírás

17. névleges motorteljesítmény 1.2.2. A motor 
főbb adatai

Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 21 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke

Leírás

Módosítás

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke 

Leírás

21a. WHSC g/kWh és CO2
A motor főbb 
adatai

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 21 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 

Leírás
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mellékletének 1. 
függeléke

Módosítás

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke 

Leírás

21b. WHTC g/kWh és CO2
A motor főbb 
adatai

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 26 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke

Leírás

Módosítás

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke 

Leírás

26a. Az erőátviteli rendszer 
hatékonysága

Az erőátviteli 
rendszer főbb 
adatai

Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 34 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke

Leírás
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Módosítás

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke 

Leírás

34a. A tengelyteljesítmény A tengelyek 
főbb adatai

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 56 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

56 felhasználási cél (távolsági, regionális, 
városi, építőipari)

2.1.1. Szimulációs 
paraméterek (minden 
egyes felhasználási 
célra/terhelésre/tüzelő
anyag-kombinációra)

Módosítás

56 felhasználási cél (távolsági, távolsági 
[ECU], regionális, regionális [ECU], 
városi, építőipari)

2.1.1. Szimulációs 
paraméterek (minden 
egyes felhasználási 
célra/terhelésre/tüzelő
anyag-kombinációra)

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – táblázat –57 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Szá
m Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az 
[…/…] 
rendelet I. 
mellékletének 
1. függeléke

Leírás
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Módosítás

Szá
m Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az 
[…/…] 
rendelet I. 
mellékletének 
1. függeléke

Leírás

57a. Üzemanyag (dízel, 
benzin/LPG/CNG/…)

2.1.3. Szimulációs 
paramétere
k (minden 
egyes 
felhasználás
i 
célra/terhel
ésre/tüzelőa
nyag-
kombináció
ra)

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – táblázat –67 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

Szá
m Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az 
[…/…] 
rendelet I. 
mellékleténe
k 1. 
függeléke

Leírás

67.
CO2-kibocsátás (g/km, g/t-km, 
g/p-km, g/m³-km értékekben 
kifejezve)

2.3.13–
2.3.16.

CO2-kibocsátás és 
üzemanyag-
fogyasztás (minden 
egyes felhasználási 
célra/terhelésre/tüz
előanyag-
kombinációra)
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Módosítás

Szá
m Nyomonkövetési paraméterek

Forrás: az 
[…/…] 
rendelet I. 
mellékleténe
k 1. 
függeléke

Leírás

67. CO2-kibocsátás (g/km, g/t-km, 
g/p-km, g/m2-km, g/m³-km 
értékekben kifejezve)

2.3.13–
2.3.16.

CO2-kibocsátás és 
üzemanyag-
fogyasztás (minden 
egyes felhasználási 
célra/terhelésre/tüz
előanyag-
kombinációra)

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 73 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke

Leírás

Módosítás

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke 

Leírás

73a. Gyártásmegfelelőségi 
vizsgálatok eredményei

A gyártás 
megfelelősége

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 73 b sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 

Leírás
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mellékletének 1. 
függeléke

Módosítás

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke 

Leírás

73b.
A közúti és a valós vezetési 
feltételek melletti 
vizsgálatok eredményei

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 74 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke

Leírás

Módosítás

Szám Nyomonkövetési 
paraméterek

Forrás: az […/…] 
rendelet I. 
mellékletének 1. 
függeléke 

Leírás

74a. Utólagos ellenőrző 
vizsgálatok eredményei


