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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.11.2018 A8-0354/75 

Módosítás  75 

Damiano Zoffoli 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ha 2025-től kezdve a (2) bekezdés 

alapján megállapítást nyer, hogy egy 

gyártónak egy adott naptári évben 

többletkibocsátás tulajdonítható, akkor a 

Bizottság többletkibocsátási díjat szab ki, 

amelynek kiszámítása az alábbi képlet 

szerint történik: 

(1) Ha 2025-től kezdve a (2) bekezdés 

alapján megállapítást nyer, hogy egy 

gyártónak egy adott naptári évben 

többletkibocsátás tulajdonítható, akkor a 

Bizottság az adott esetnek megfelelően 

vagy a gyártóra, vagy pedig a 

csoportosulás vezetőjére többletkibocsátási 

díjat szab ki, amelynek kiszámítása az 

alábbi képlet szerint történik: 

 A 2025-től 2029-ig tartó időszakban: 

(Többletkibocsátási díj) = 

(többletkibocsátás x 6 800 

EUR/gCO2/tkm) 

(Többletkibocsátási díj) = 

(többletkibocsátás x 5 000 

EUR/gCO2/tkm) 

 2030-től kezdődően: 

 (Többletkibocsátási díj) = 

(többletkibocsátás x 6 800 

EUR/gCO2/tkm) 

 A Bizottság biztosítja, hogy a 

többletkibocsátási díj szintje mindig 

meghaladja a 1. cikk (1) bekezdésben 

említett célok eléréséhez szükséges 

technológiák átlagos határköltségeit. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Módosítás  76 

Damiano Zoffoli 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A Bizottság legkésőbb 2020. 

december 31-ig egyedi módszertant dolgoz 

ki annak érdekében, hogy az átlagos 

flottakibocsátások kiszámítása során a 

RED II szerint meghatározott 

fenntartható kritériumoknak megfelelően  

figyelembe vegye a cseppfolyósított 

földgáz (LNG) és a sűrített földgáz (CNG) 

alkalmazásait a fejlett és megújuló 

gáznemű üzemanyagok használatában. A 

módszertant adott esetben az e rendelet 

felülvizsgálatára vonatkozó javaslat kíséri. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Módosítás  77 

Damiano Zoffoli 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásai 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 16a. cikk 

 A 96/53/EK tanácsi irányelv módosítása  

 A 96/53/EK irányelv1 I. melléklete a 

2.2.4.2. pont után a következő pontokkal 

egészül ki: 

„2.2.5. A(z) .../.../EU rendelet [rendeletre 

irányuló javaslat, COM(2018)284] 5. 

cikke (2) bekezdésének b) pontjában 

meghatározott alternatív üzemanyaggal 

működő járműkombinációk megengedett 

legnagyobb tömege legfeljebb 1 tonnával 

megnöveli az alternatív üzemanyag-

technológiához szükséges többlettömeget. 

 2.2.6. A kibocsátásmentes 

járműszerelvények megengedett 

legnagyobb össztömege a 

kibocsátásmentes technológia esetében 

szükséges többlettömeget, amely a jármű 

által kibocsátásmentesen elérhető 

hatótávolságától függ, de legfeljebb két 

tonnával megnövelésre kerül. A Bizottság 

legkésőbb 2019. július 1-jéig elfogadja a 

szükséges tömeg kiszámítására szolgáló 

képletet.” 

 ____________________________ 

 1A Közösségen belül közlekedő egyes 

közúti járművek nemzeti és a nemzetközi 

forgalomban megengedett legnagyobb 
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méreteinek, valamint a nemzetközi 

forgalomban megengedett legnagyobb 

össztömegének megállapításáról szóló, 

1996. július 25-i 96/53/EK tanácsi 

irányelv (HL L 235., 1996.9.17., 59. o.). 

Or. en 

Indokolás 

Az I. melléklet 2.3) pontjában említett, alternatív üzemanyaggal működő gépjárművek már 

most is kompenzációban részesülnek az alternatív erőátvitelhez szükséges további tömeg 

ellensúlyozására. Ez a mentesség azonban csak a merev járművekre vonatkozik, a 

járműszerelvényekre (a csuklós járművekre) nem. A következetesség érdekében, valamint 

lehetővé téve az alternatív technológia megjelenését a szóban forgó piaci szegmensben, a 

tömegre vonatkozó mentességet a járműszerelvényekre is alkalmazni kell. A nulla kibocsátású 

járművek (például az akkumulátoros elektromos járművek) még súlyosabb járművek, ezért 

piaci elterjedésük lehetővé tétele érdekében nagyobb mentességet kell biztosítani számukra. A 

tömegre vonatkozó mentességet a jármű által kibocsátásmentesen elérhető hatótávolságától 

kell függővé tenni. 

 

 


