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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.9.2018 A8-0287/71 

Módosítás  71 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Kateřina Konečná 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – A rész – 6.3 pont – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.9.2018 A8-0287/72 

Módosítás  72 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Kateřina Konečná 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – 6.3.1 pont – 4 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.9.2018 A8-0287/73 

Módosítás  73 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Kateřina Konečná 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 cikk – 5 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) 2030. január 1-jétől a következő 

célértékeket kell alkalmazni: 

(5) 2030. január 1-jétől a következő 

célértékeket kell alkalmazni: 

a) az új személygépkocsik átlagos 

kibocsátásai tekintetében az I. melléklet A. 

részének 6.2.1. pontja szerint 

meghatározott 2021. évi fajlagos 

kibocsátási célértékek átlagának 30%-os 

csökkentésével egyenlő, a teljes uniós 

járműállományra vonatkozó célérték; 

a) az új személygépkocsik átlagos 

kibocsátásai tekintetében az I. melléklet A. 

részének 6.1.2. pontja szerint 

meghatározott 2021. évi fajlagos 

kibocsátási célértékek átlagának 35%-os 

csökkentésével egyenlő, a teljes uniós 

járműállományra vonatkozó célérték; 

b) az új könnyű haszongépjárművek 

átlagos kibocsátásai tekintetében az I. 

melléklet B. részének 6.1.2. pontja szerint 

meghatározott 2021. évi fajlagos 

kibocsátási célértékek átlagának 30 %-os 

csökkentésével egyenlő, a teljes uniós 

járműállományra vonatkozó célérték. 

b) az új könnyű haszongépjárművek 

átlagos kibocsátásai tekintetében az I. 

melléklet B. részének 6.1.2. pontja szerint 

meghatározott 2021. évi fajlagos 

kibocsátási célértékek átlagának 30%-os 

csökkentésével egyenlő, a teljes uniós 

járműállományra vonatkozó célérték. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.9.2018 A8-0287/74 

Módosítás  74 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés – m pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

m) „kibocsátásmentes és alacsony 

kibocsátású jármű”: olyan 

személygépkocsi vagy könnyű 

haszongépjármű, melynek az (EU) 

2017/1151 rendeletnek megfelelően 

meghatározott kipufogógáz-kibocsátása a 

nullától az 50 g CO2/km értékig terjed; 

m) „kibocsátásmentes és alacsony 

kibocsátású jármű”: olyan 

személygépkocsi vagy könnyű 

haszongépjármű, melynek az 

(EU) 2017/1151 rendeletnek megfelelően 

meghatározott kipufogógáz-kibocsátása 

személygépkocsik esetében 0–

50 g CO2/km értékig, könnyű 

haszongépjárművek esetében pedig 0–

70 g CO2/km értékig terjed.  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.9.2018 A8-0287/75 

Módosítás  75 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Kateřina Konečná 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 2 bekezdés – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a nyilvántartásba vett járművek 

kategóriája (M1-es vagy N1-es), amelyre 

vonatkozóan a csoportosulás létrejött. 

d) a nyilvántartásba vett járművek 

kategóriája (M1-es és N1-es), amelyre 

vonatkozóan a csoportosulás létrejött. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.9.2018 A8-0287/76 

Módosítás  76 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Kateřina Konečná 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 8 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (8a) Az egyes gyártók átlagos fajlagos 

M1 és N1 CO2-kibocsátásának 

meghatározásához figyelembe kell venni 

az M1 vagy N1 CO2-célérték adott gyártó 

általi potenciális túlteljesítését ugyanezen 

gyártó vagy egyéb gyártó(k) tekintetében 

és ugyanabban a naptári évben, 

amennyiben ezt a gyártó(k) kéri(k). Ebben 

az esetben a gyártó M1 vagy N1 fajlagos 

kibocsátási célértéke és átlagos fajlagos 

kibocsátásai közötti különbséget le kell 

vonni az M1 vagy N1 kategória átlagos 

fajlagos CO2-kibocsátására vonatkozó 

fajlagos célértékből, és súlyozni kell a 

nyilvántartásba vett mennyiséggel. A 

kibocsátási egységek M1 vagy N1 gyártók 

közötti ilyen átcsoportosításainak teljes 

hozzájárulása gyártónként legfeljebb 10 g 

CO2/km lehet. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.9.2018 A8-0287/77 

Módosítás  77 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Kateřina Konečná 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 a cikk (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 5a. cikk 

 Kibocsátási egységek az üzemanyag-

fogyasztás és a CO2-kibocsátás 

csökkentésére irányuló meghatározott 

üzemanyag- és motorfejlesztések esetében 

 E rendelet értelmében figyelembe kell 

venni – a kötelezett fél tekintetében – azt a 

hatékonyságjavulást, amely az 

üzemanyag- illetve motortechnológia-

fejlesztés együttes hatásaként az 

üzemanyag-fogyasztás és a CO2-

kibocsátás csökkenését eredményezi. 

Legkésőbb 2020. december 31-ig a 

Bizottság a 16. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el, rögzítve azokat a kritériumokat 

és részletes módszertant, amelyeket az e 

rendelet szerinti kötelezettségek 

tekintetében elért hatékonyságjavulás 

figyelembevételekor alkalmazni kell. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.9.2018 A8-0287/78 

Módosítás  78 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Kateřina Konečná 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 9 bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (9) Amennyiben a járművet megújuló 

üzemanyaggal működtetik, az 

éghajlatváltozás jelenségéhez hozzájáruló 

nettó CO2-kibocsátás megfelelő 

értékeléséhez egy szén-dioxid-korrekciós 

tényező (CCF) használata javasolt. A 

CCF a felhasznált megújuló üzemanyag 

függvényében kerül meghatározásra.  

 A megújuló (folyékony és gáznemű) 

üzemanyagok közé tartoznak a II. 

megújulóenergia-irányelvben felsorolt 

fenntarthatósági kritériumoknak 

megfelelő biogén üzemanyagok (pl. az 

anaerob lebontási folyamatokból 

származó biometán), illetve szintetikus 

üzemanyagok (beleértve az ún. „e-

üzemanyagokat” és a „Power to Gas” 

üzemanyagokat). 

 A megújuló üzemanyag mennyiségének 

igazolása lehetséges tagállami szinten, 

vagy azt közvetlenül a járműgyártó is 

megadhatja. 

 A nyomonkövetési és jelentéstételi 

szakaszban ezért egy járműállományra 

vonatkozó CO2-kibocsátás a szén-dioxid-

korrekciós tényező használatával, az 

alábbi képlettel számítható ki: Állomány 



 

AM\1164062HU.docx  PE624.113v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

CO2 = (CO2 típusjóváhagyás) * (1–CCF)  

 A CCF csak azon technológiákra 

vonatkozik, amelyek megújuló 

üzemanyagokat használnak: például 

megújuló gáz esetében a CCF csak a 

földgáz-meghajtású járműállományokra 

alkalmazandó. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

26.9.2018 A8-0287/79 

Módosítás  79 

Jens Gieseke 

a PPE képviselőcsoport nevében 

John Procter 

az ECR képviselőcsoport nevében 

Kateřina Konečná 

 

Jelentés A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási 

követelmények 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 10 bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (10) 2023-ig a Bizottság a 16. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogad el az új 

személygépkocsikra és az új könnyű 

haszongépjárművekre vonatkozó CO2-

célérték számításának az alternatív 

üzemanyagokkal való bővítése érdekében. 

Or. en 

 

 


