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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.11.2018 A8-0354/79 

Módosítás  79 

Christofer Fjellner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

az új nehézgépjárművek CO2-kibocsátási előírásainak meghatározásáról 

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

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) 2030. január 1-jétől legalább 30 %-

kal, ez az érték a 13. cikk értelmében 

felülvizsgálat tárgyát képezi. 

b) 2030. január 1-jétől legalább 35 %-

kal, ez az érték a 13. cikk értelmében 

felülvizsgálat tárgyát képezi. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Módosítás  80 

Christofer Fjellner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR 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 

3 cikk – 1 bekezdés – k pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

k) „alacsony kibocsátású 

nehézgépjármű”: olyan nehézgépjármű, 

amely nem kibocsátásmentes 

nehézgépjármű, és amelynek az I. 

melléklet 2.1. pontja szerint meghatározott 

fajlagos CO2-kibocsátása 350 g CO2/km 

alatt marad; 

k) „alacsony kibocsátású 

nehézgépjármű”: olyan nehézgépjármű, 

amely nem kibocsátásmentes 

nehézgépjármű, és amelynek fajlagos 

CO2-kibocsátása alacsonyabb az adott 

járműalcsoportra vonatkozó, a 2019. évi 

alapforgatókönyv alapján meghatározott 

referenciaértéknél 35%-kal kisebb 

értéknél; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Módosítás  81 

Christofer Fjellner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR 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 

5 cikk – 2 bekezdés – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) egy alacsony kibocsátású 

nehézgépjármű legfeljebb 2 járműnek 

számít, a fajlagos CO2-kibocsátásától és a 

350 g CO2/km kibocsátási küszöbszinttől 

függően. 

b) egy alacsony kibocsátású 

nehézgépjármű legfeljebb 2 járműnek 

számít, a fajlagos CO2-kibocsátásától és a 

kibocsátási küszöbszinttől függően, amely 

35%-kal alacsonyabb az adott 

járműalcsoportra vonatkozó, a 2019. évi 

alapforgatókönyv alapján meghatározott 

referenciaértéknél. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Módosítás  82 

Christofer Fjellner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR 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 

5 cikk – 3 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A kibocsátásmentességi és alacsony 

kibocsátási tényező legfeljebb 3 %-kal 

csökkentheti a gyártó átlagos fajlagos 

kibocsátását. A 2. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdésében említett 

kategóriákba tartozó kibocsátásmentes 

nehézgépjárműveknek a tényezőhöz való 

hozzájárulása legfeljebb 1,5 %-kal 

csökkentheti a gyártó átlagos fajlagos 

kibocsátását. 

(3) A kibocsátásmentességi és alacsony 

kibocsátási tényező legfeljebb 3%-kal 

csökkentheti a gyártó átlagos fajlagos 

kibocsátását. A 2. cikk (1) bekezdésének 

második albekezdésében említett 

kategóriákba tartozó kibocsátásmentes 

nehézgépjárműveknek a tényezőhöz való 

hozzájárulása 2030-tól kezdődően 

legfeljebb 5%-kal csökkentheti a gyártó 

átlagos fajlagos kibocsátását. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Módosítás  83 

Christofer Fjellner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR 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 

3 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 na)  „Szén-dioxid-korrekciós tényező”: 

az üzemanyagtöltő állomásokon 

értékesített megújuló gáz uniós szinten 

igazolandó részaránya. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Módosítás  84 

Christofer Fjellner 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR 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 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. 2020-tól kezdve, majd ezt követően 

minden naptári évben a Bizottság a 10. 

cikk (1) bekezdésében említett végrehajtási 

jogi aktusok révén minden gyártó esetében 

meghatározza a g/tkm-ben kifejezett 

átlagos fajlagos CO2-kibocsátást az előző 

naptári évre vonatkozóan, az alábbiak 

figyelembevételével: 

1. 2020-tól kezdve, majd ezt 

követően minden naptári évben a 

Bizottság a 10. cikk (1) bekezdésében 

említett végrehajtási jogi aktusok révén 

minden gyártó esetében meghatározza a 

g/tkm-ben kifejezett átlagos fajlagos 

CO2-kibocsátást az előző naptári évre 

vonatkozóan, az alábbiak 

figyelembevételével: 

a) a gyártó tárgyévben 

nyilvántartásba vett új 

nehézgépjárműveire – a különleges 

felépítményű gépjárművek kivételével – 

vonatkozóan az (EU) …/2018 rendelet 

[nehézgépjárművek nyomon követése és 

bejelentése] alapján bejelentett adatok; 

a) a gyártó tárgyévben 

nyilvántartásba vett új 

nehézgépjárműveire – a különleges 

felépítményű gépjárművek kivételével, 

hacsak azok nem alacsony kibocsátású 

vagy kibocsátásmentes járművek – 

vonatkozóan az (EU) …/2018 rendelet 

[nehézgépjárművek nyomon követése és 

bejelentése] alapján bejelentett adatok; 

b) az 5. cikknek megfelelően 

meghatározott kibocsátásmentességi és 

alacsony kibocsátási tényező.  

b) az 5. cikknek megfelelően 

meghatározott kibocsátásmentességi és 

alacsony kibocsátási tényező. 

 ba) az I. melléklet 2.2a. pontja szerint 

megállapított szén-dioxid-korrekciós 

tényező alkalmazása. 

Or. en 
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