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7.11.2018 A8-0354/85 

Módosítás  85 

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 

1 melléklet – 2.1. a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 2.1.a Nehézgépjármű meghajtására 

használt megújuló üzemanyagok fajlagos 

CO2-kibocsátásainak kiszámítása 

 Az sg alcsoportba sorolt új v 

nehézgépjármű g/km (CO2v) értékben 

kifejezett fajlagos kibocsátását az alábbi 

képlet segítségével kell kiszámítani: 

 

 

Ahol: 

 Σ a 2. táblázatban felsorolt minden mp 

célprofilba tartozó járművek összege; 

 sg az az alcsoport, amelybe az új v 

nehézgépjárművet e melléklet 1. szakasza 

alapján sorolták; 

 Wsg,mp a célprofil 2. táblázatban 

megjelölt súlyozása; 

 CO2v,mp a nehézgépjármű meghajtására 

használt megújuló üzemanyagok mp 

célprofilhoz meghatározott és az (EU) 

…/2018 rendelet [nehézgépjárművek 

nyomon követése és bejelentése] szerint 

bejelentett, g/km-ben kifejezett CO2-

kibocsátása. 

 CCF a 3. cikk o) pontjában meghatározott 
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szén-dioxid-korrekciós tényező. 

  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Módosítás  86 

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 

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: 

(Többletkibocsátási díj) = 

(többletkibocsátás x 6 800 

EUR/gCO2/tkm) 

(Többletkibocsátási díj) = 

(többletkibocsátás x 1 000 

EUR/gCO2/tkm) 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Módosítás  87 

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 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ennek céljából a Bizottság 

gondoskodik arról, hogy esettől függően a 

gyártók vagy a nemzeti hatóságok 

megbízható, nem személyes adatokat 

közöljenek a nehézgépjárművek valós 

vezetési feltételek mellett mért CO2-

kibocsátásáról és üzemanyag-

fogyasztásáról. 

(2) Ennek céljából a Bizottság 

gondoskodik arról, hogy esettől függően a 

gyártók vagy a nemzeti hatóságok – a 

meglévő, különféle használati típusra 

kiterjedő adatgyűjtő rendszerek 

szabványosítása alapján – megbízható, 

nem személyes adatokat közöljenek 

nyilvánosan a nehézgépjárművek valós 

vezetési feltételek mellett mért CO2-

kibocsátásáról és üzemanyag-

fogyasztásáról. Értékeli a valós vezetési 

feltételek melletti CO2-kibocsátás 

hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel 

(PEMS) való vizsgálatának 

megvalósíthatóságát. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/88 

Módosítás  88 

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 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság legkésőbb 2022. december 31-

én jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

eredményességéről, az 1. cikk szerint 

meghatározandó 2030-as CO2-csökkentési 

célértékről, valamint az egyéb típusú 

nehézgépjárművekre, többek között 

pótkocsikra vonatkozó CO2-csökkentési 

célértékek megállapításáról. A jelentés 

tartalmazza továbbá a kibocsátásmentes és 

az alacsony kibocsátású járművek – 

nevezetesen a 2009/33/EK irányelvben30 

meghatározott célértékeket figyelembe 

vévő autóbuszok – kezelésére szolgáló 

módszerek és a CO2-kibocsátási 

egységeket alkalmazó rendszer 

eredményességének értékelését, valamint 

mérlegeli, hogy célszerű-e e módszerek 

alkalmazásának meghosszabbítása 2030-ra 

és az azt követő időszakra, és adott esetben 

a jelentést az e rendelet módosítására 

irányuló javaslat kíséri. 

A Bizottság legkésőbb 2022. december 31-

én jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet 

eredményességéről, a kitermeléstől a 

gépjárművekben történő felhasználásig 

bekövetkező kibocsátás 

figyelembevételének módszereiről, az 1. 

cikk szerint meghatározandó 2030-as CO2-

csökkentési célértékről, valamint az egyéb 

típusú nehézgépjárművekre, többek között 

pótkocsikra és az európai moduláris 

rendszer szerinti járműszerelvényekre 

vonatkozó CO2-csökkentési célértékek 

megállapításáról. A Bizottság jelentést tesz 

továbbá teljes életciklus során bekövetkező 

kibocsátások kiszámítására szolgáló 

reprezentatív módszertan kialakításának 

előrehaladásáról. A jelentés tartalmazza 

továbbá a 2009/33/EK irányelvben30 

meghatározott célértékeket figyelembe 

vevő kibocsátásmentes és alacsony 

kibocsátású járművek, nevezetesen a 

buszok kezelésére szolgáló módszerek és a 

CO2-kibocsátási egységeket alkalmazó 

rendszer eredményességének értékelését, 

ezek meghatározását, valamint mérlegeli, 

hogy célszerű-e e módszerek 

alkalmazásának meghosszabbítása 2030-ra 
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és az azt követő időszakra, és adott esetben 

a jelentést az e rendelet módosítására 

irányuló javaslat kíséri. E jelentéshez a 

Bizottság értékeli az alternatív erőátviteli 

rendszerek piaci elterjedését befolyásoló 

összes főbb paramétert, a következő 

mutatók figyelembevételével: 

 – a töltőinfrastruktúra kibővítése; 

 – a járműkínálat (elektromos 

akkumulátoros járművek [BEV], 

hálózatról tölthető hibrid elektromos 

járművek [PHEV], üzemanyagcellás 

elektromos járművek [FCEV] stb.); 

 – átlagos olaj- és üzemanyagárak; 

 – a támogatások szintje és a nem 

monetáris ösztönzők; 

 – a közbeszerzés szintje, stb. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Módosítás  89 

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 

34 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(34) 2022-ben a Bizottságnak értékelnie 

kell az e rendeletben meghatározott CO2-

kibocsátási előírások eredményességét, 

különösen a 2030-ra elérendő 

kibocsátáscsökkentés szintjét, azokat a 

módszereket, amelyeknek rendelkezésre 

kell állniuk ennek a célértéknek az 

eléréséhez és meghaladásához, valamint a 

CO2-csökkentési célértékek 

meghatározását az egyéb típusú 

nehézgépjárművek, így például a kisebb 

tehergépkocsik, autóbuszok és pótkocsik 

vonatkozásában. Az értékelésnek 

tartalmaznia kell – szigorúan e rendelet 

alkalmazásában – a szabványos tömeget és 

méretet meghaladó tömegű és méretű 

nehézgépjárművekre és 

járműszerelvényekre vonatkozó, a 

tagállami közlekedésre alkalmazandó 

megfontolásokat is, például moduláris 

koncepciókat. 

(34) 2022-ben a Bizottságnak értékelnie 

kell az e rendeletben meghatározott CO2-

kibocsátási előírások eredményességét, 

különösen a 2030-ra elérendő 

kibocsátáscsökkentés szintjét, azokat a 

módszereket, amelyeknek rendelkezésre 

kell állniuk ennek a célértéknek az 

eléréséhez és meghaladásához, valamint a 

CO2-csökkentési célértékek 

meghatározását az egyéb típusú 

nehézgépjárművek, így például a kisebb 

tehergépkocsik, autóbuszok és pótkocsik 

vonatkozásában. Az értékelésnek 

tartalmaznia kell – szigorúan e rendelet 

alkalmazásában – a szabványos tömeget és 

méretet meghaladó tömegű és méretű 

nehézgépjárművekre és 

járműszerelvényekre vonatkozó, a 

tagállami közlekedésre alkalmazandó 

megfontolásokat is, például moduláris 

koncepciókat, e járművek és egy 

közlekedési rendszer alapú megközelítés 

CO2-kibocsátáscsökkentési potenciálját, 

valamint e járművek e rendeletbe való 

beillesztésének lehetőségét. 

Or. en 
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