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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0321/82 

Módosítás  82 

Andrzej Grzyb 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont 

2009/33/EK irányelv 

5 cikk – 1 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (1b) A melléklet 4. és 5. táblázatában 

foglalt minimális beszerzési célértékek 

megvalósításába nem lehet beszámítani 

azokat a közúti járműveket, amelyeket 

olyan harmadik országokban székhellyel 

rendelkező gyártók állítanak elő, ahol az 

uniós gyártók nem férnek hozzá a közúti 

járművek vásárlására, bérlésére vagy 

részletfizetéssel történő vásárlására 

irányuló közbeszerzési eljárásokhoz. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0321/83 

Módosítás  83 

Andrzej Grzyb 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az irányelv hatályának a járművek 

bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel 

történő vásárlására, a közúti 

tömegközlekedési szolgáltatásokra, a 

különleges célú közúti személyszállítási 

szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti 

személyszállításra és az autóbuszok 

vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó 

szerződésekre, továbbá bizonyos postai és 

kézbesítési szolgáltatásokra és 

hulladékszállítási szolgáltatásokra való 

kiterjesztésével biztosítható, hogy az 

valamennyi releváns beszerzési módra 

vonatkozzon. 

(9) Az irányelv hatályának a járművek 

bérlésére, lízingjére vagy részletfizetéssel 

történő vásárlására, a közúti 

tömegközlekedési szolgáltatásokra, a 

különleges célú közúti személyszállítási 

szolgáltatásokra, a nem menetrend szerinti 

személyszállításra és az autóbuszok 

vezetővel való kölcsönzésére vonatkozó 

szerződésekre, továbbá bizonyos postai és 

kézbesítési szolgáltatásokra és 

hulladékszállítási szolgáltatásokra való 

kiterjesztésével biztosítható, hogy az 

valamennyi releváns beszerzési módra 

vonatkozzon. A küszöbértékek be nem 

tartása miatt nem alkalmazhatók 

szankciók, ha azok forgalmazható és 

európai szabványok szerint műszakilag 

megbízható járművek hiánya vagy az ilyen 

járművek iránti túlzott kereslet miatt nem 

teljesíthetők. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Módosítás  84 

Andrzej Grzyb 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) A fő érdekelt felek széles körben 

támogatják a tiszta üzemű járművek 

fogalmának a könnyű és nehéz 

haszongépjárművek tekintetében az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a 

légszennyező anyagok csökkentésére 

vonatkozóan megállapított követelmények 

figyelembevételével történő 

meghatározását. Annak biztosítása 

érdekében, hogy megfelelő ösztönzők 

álljanak rendelkezésre az Unióban az 

alacsony és nulla kibocsátású járművek 

piaci elterjedésének támogatására, az e 

módosítás szerinti közbeszerzési 

rendelkezéseket össze kell hangolni a 

személygépkocsik és tehergépjárművek 

szén-dioxid-kibocsátása tekintetében a 

2020 utáni időszakra szóló uniós 

jogszabályok rendelkezéseivel26. A 

módosított irányelv alapján végrehajtott 

intézkedések hozzá fognak járulnak az e 

követelményeknek való megfeleléshez. A 

közbeszerzésekre vonatkozó 

ambiciózusabb megközelítés további 

jelentős ösztönzést jelenthet a piac 

számára. 

(10) A módosított irányelvnek hozzá 

kell járulnia a könnyű és nehéz 

haszongépjárművek tekintetében az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a 

légszennyező anyagok csökkentéséhez. 

Annak biztosítása érdekében, hogy 

megfelelő ösztönzők álljanak rendelkezésre 

az Unióban az alacsony és nulla 

kibocsátású járművek piaci elterjedésének 

támogatására, az e módosítás szerinti 

közbeszerzési rendelkezéseket össze kell 

hangolni az uniós jogszabályok 

rendelkezéseivel. Ezenkívül a módosított 

irányelv és a 2014/94/EU irányelv közös 

célkitűzései között szerepel többek között a 

tiszta üzemű közlekedés előmozdítása. 

Következésképpen a tiszta üzemű jármű 

fogalommeghatározását össze kell 

hangolni a 2014/94/EU irányelv 

rendelkezéseivel. Ez az összehangolás 

hosszú távú kiszámíthatóságot és 

stabilitást teremt az uniós jogban, és 

védelmet biztosít az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrája terén már 

végrehajtott beruházások számára. A 

módosított irányelv ugyancsak hozzá fog 

járulni az alternatív üzemanyagok 

infrastruktúrájának további kiépítéséhez, 

valamint a légszennyezőanyag- és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás legfrissebb 
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követelményeinek való megfeleléshez. A 

közbeszerzésekre vonatkozó 

ambiciózusabb megközelítés további 

jelentős ösztönzést jelenthet a piac 

számára. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0321/85 

Módosítás  85 

Andrzej Grzyb 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

A tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdítása 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – lábjegyzet a 4 táblázat után  

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

* A kipufogócsőnél mért nulla 

kibocsátással rendelkező járműveket a 

célérték teljesítése szempontjából 1 darab 

járműként kell figyelembe venni. Minden 

egyéb olyan járművet, amely megfelel az e 

melléklet 2. táblázatában szereplő 

követelményeknek, 0,5 darab járműként 

kell figyelembe venni. 

* A kipufogócsőnél mért nulla 

kibocsátással rendelkező járműveket a 

célérték teljesítése szempontjából 1 darab 

járműként kell figyelembe venni. Az 

alacsony kibocsátású járműveket és 

azokat a földgázüzemű járműveket, 

amelyek kizárólag biometánt használnak 

(ezt biometán beszerzésére vonatkozó 

szerződéssel vagy a biometánhoz való 
egyéb módon történő hozzáférést igazoló 

dokumentummal kell igazolni) a célérték 

teljesítése szempontjából 0,66 darab 

járműként kell figyelembe venni. Minden 

egyéb tiszta járművet a célérték teljesítése 

szempontjából 0,5 darab járműként kell 

figyelembe venni. 

Or. en 

 

 


