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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

26.9.2018 A8-0287/80 

Módosítás  80 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

az S&D 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 

42 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(42) A tervek szerint 2024-ben 

esedékessé válik a [közös 

kötelezettségvállalási rendelet és a 

kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló 

irányelv] keretében elért haladás 

felülvizsgálata. Ezért indokolt ennek a 

rendeletnek a hatékonyságát is 

ugyanabban az évben felmérni, hogy 

mindezen jogi eszközök keretében 

végrehajtott intézkedéseket összehangolt 

és következetes módon lehessen értékelni. 

(42) Ezért indokolt ennek a rendeletnek 

a hatékonyságát 2023-ban felmérni, 

annak érdekében hogy végrehajtását és a 

kitűzött célok meghatározott határidőkön 

belüli elérése irányában tett előrelépést – 

ideértve a közös kötelezettségvállalásról 

szóló rendelet és a kibocsátáskereskedelmi 

rendszerről szóló irányelv keretében elért 

haladást is – időben történő, átlátható, 
összehangolt és következetes módon 

lehessen értékelni. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/81 

Módosítás  81 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

az S&D 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 

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 6.2.1. pontja szerint 

meghatározott 2021. évi fajlagos 

kibocsátási célértékek átlagának 40%-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 40%-os 

csökkentésével egyenlő, a teljes uniós 

járműállományra vonatkozó célérték. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/82 

Módosítás  82 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

az S&D 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 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Bizottság 2024-ben jelentést nyújt 

be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e rendelet eredményességéről, 

és ahhoz adott esetben a rendelet 

módosításra irányuló javaslatot csatol. A 

jelentésben többek között ki kell térni arra, 

hogy az (EU) 2017/1151 rendeletnek 

megfelelően meghatározott CO2-

kibocsátási és energiafogyasztási értékek a 

valós vezetési feltételekre nézve 

reprezentatívak-e, és be kell számolni a 

kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású 

járművek uniós piacon való elterjedéséről, 

valamint a 2014/94/EU európai parlamenti 

és tanácsi irányelv29 értelmében 

bejelentendő, az elektromos és egyéb 

töltőinfrastruktúra kiépítéséről. 

(1) Bizottság 2023-ban jelentést nyújt 

be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak e rendelet eredményességéről, 

és ahhoz adott esetben e rendelet 

módosításra irányuló javaslatot csatol. A 

jelentésben többek között ki kell térni arra, 

hogy az (EU) 2017/1151 rendeletnek 

megfelelően meghatározott CO2-

kibocsátási és energiafogyasztási értékek a 

valós vezetési feltételekre nézve 

reprezentatívak-e, és be kell számolni a 

kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású 

járművek uniós piacon való elterjedéséről, 

különös tekintettel a könnyű 

haszongépjárművekre, valamint a 

2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv29 értelmében bejelentendő, az 

elektromos és egyéb töltőinfrastruktúra 

kiépítéséről, valamint e rendelet 

fogyasztókra – különösen az alacsony és 

közepes jövedelmű fogyasztókra – 

gyakorolt hatásáról. A jelentésben 

figyelembe kell venni a fejlett alacsony 

szén-dioxid-kibocsátású tüzelőanyagok – 

beleértve a biogázt és a megújuló 

energiaforrásokból előállított szintetikus 

tüzelőanyagokat is — elterjedésének 

ösztönzésére szolgáló lehetőségeket. 
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___________________ ___________________ 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) 

az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájának kiépítéséről (HL L 

307., 2014.10.28., 1. o.) 

29 Az Európai Parlament és a Tanács 

2014/94/EU irányelve (2014. október 22.) 

az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájának kiépítéséről (HL L 

307., 2014.10.28., 1. o.) 

Or. en 

 

 


