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Módosítás 1
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedés külső 
költségeinek (helyi kibocsátások, CO2-
kibocsátások, az élőhelyek széttöredezése 
és egészségügyi költségek) a közlekedési 
árakba való tisztességes, valamennyi 
szállítási mód esetében
megkülönböztetésmentes beépítése a 
szállítási mód környezetbarát módon 
történő megválasztásához vezetne;

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedés külső 
költségeinek (helyi kibocsátások, CO2-
kibocsátások, a biológiai sokféleség 
csökkenése, az élőhelyek széttöredezése, 
egészségügyi költségek, az olajfüggőség és 
a balesetek költségei és egyéb társadalmi 
költségek) a közlekedési árakba való 
tisztességes, valamennyi szállítási mód 
esetében megkülönböztetésmentes 
beépítése a szállítási mód 
környezetbarátabb módon történő 
megválasztásához vezetne; úgy véli 
továbbá, hogy a közúti és légi közlekedés 
számára biztosított közvetett és közvetlen 
támogatásokat, úgymint a kerozin 
üzemanyagadó alóli mentességét és az 
uniós légi járatok HÉA-mentességét, 
minél hamarabb fel kell számolni; 

Or. en

Módosítás 2
Sabine Wils

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedés külső 
költségeinek (helyi kibocsátások, CO2-
kibocsátások, az élőhelyek széttöredezése 
és egészségügyi költségek) a közlekedési 
árakba való tisztességes, valamennyi 
szállítási mód esetében 
megkülönböztetésmentes beépítése a 
szállítási mód környezetbarát módon 

1. hangsúlyozza, hogy a közlekedés külső 
költségeinek (helyi kibocsátások, CO2-
kibocsátások, az élőhelyek széttöredezése 
és egészségügyi költségek) a közlekedési 
árakba való tisztességes, valamennyi 
szállítási mód esetében 
megkülönböztetésmentes és a szennyezési 
szinttől függő beépítése a szállítási mód 
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történő megválasztásához vezetne; környezetbarát módon történő 
megválasztásához vezetne;

Or. de

Módosítás 3
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. a 2020-ig megvalósítandó kötelező és 
általános legalább 30%-os CO2-
kibocsátáscsökkentéssel összeegyeztethető 
CO2-kibocsátáscsökkentési célkitűzések 
meghatározására szólít fel a közlekedési 
ágazatban is, mind nemzeti, mind uniós 
szinten;

Or. en

Módosítás 4
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. úgy véli továbbá, hogy szükség van a 
fenntarthatóbb közlekedési modellek 
irányába történő szemléletbeli 
elmozdulásra, és ezt közvélemény-
formálásra irányuló stratégiával kell 
elérni; úgy véli, hogy a közlekedési 
költségek beépítéséből származó bevételt 
elsősorban a fenntartható közlekedési 
modellekre és az éghajlatváltozás 
hatásainak enyhítésére kell fordítani; 

Or. en
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Módosítás 5
Sabine Wils

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra az előre jelzett 
tendenciára, hogy társadalmunk egyre 
nagyobb mértékben városiasodik, így a 
területrendezés és a vonzó 
tömegközlekedési rendszerek egyre 
nagyobb jelentőségre tesznek szert, 
különösen ami a városi közlekedést illeti;

2. felhívja a figyelmet arra az előre jelzett 
tendenciára, hogy társadalmunk egyre 
nagyobb mértékben városiasodik, így a 
területrendezés és a vonzó, környezetbarát 
helyi tömegközlekedési rendszerek egyre 
nagyobb jelentőségre tesznek szert, 
különösen ami a városi közlekedést illeti;

Or. de

Módosítás 6
Rovana Plumb

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra az előre jelzett 
tendenciára, hogy társadalmunk egyre 
nagyobb mértékben városiasodik, így a 
területrendezés és a vonzó 
tömegközlekedési rendszerek egyre 
nagyobb jelentőségre tesznek szert, 
különösen ami a városi közlekedést illeti;

2. felhívja a figyelmet arra az előre jelzett 
tendenciára, hogy társadalmunk egyre 
nagyobb mértékben városiasodik, így a 
területrendezés és a vonzó, valamint 
környezetbarátabb tömegközlekedési 
rendszerek egyre nagyobb jelentőségre 
tesznek szert, különösen ami a városi 
közlekedést illeti, anélkül, hogy a vidéki 
közlekedést elhanyagolnánk;

Or. en

Módosítás 7
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet arra az előre jelzett 
tendenciára, hogy társadalmunk egyre 
nagyobb mértékben városiasodik, így a 
területrendezés és a vonzó 
tömegközlekedési rendszerek egyre 
nagyobb jelentőségre tesznek szert, 
különösen ami a városi közlekedést illeti; 

2. felhívja a figyelmet arra az előre jelzett 
tendenciára, hogy társadalmunk egyre 
nagyobb mértékben városiasodik, így a 
területrendezés és a vonzó és hatékony, új 
technológiákon alapuló és a 
személygépjárművekkel a költségek, az 
elvárások és a menetidő tekintetében 
versenyre kelni képes tömegközlekedési 
rendszerek egyre nagyobb jelentőségre 
tesznek szert, különösen ami a városi 
közlekedést illeti; 

Or. it

Módosítás 8
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
2 a és 2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat annak jelentőségére, hogy 
lakott területen az 50 km/órás 
sebességkorlátozást szigorúan be kell 
tartatni; mint számos tanulmányból 
kiderül, ennek kettős eredménye van: 
egyrészt csökken a légszennyezés, 
másrészt csökken a balesetek és halálos 
kimenetelű balesetek száma, amelyek a 
sűrűn lakott területeken köztudott módon 
a lakosság jelentős hányadát érintik; 
2b. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
környezetbarát illetve környezettudatos 
vezetés fogalmát intézményesíteni kell, és 
annak elsajátítását meg kell követelni a 
vezetni tanulóktól, mivel a vezetés közben 
alkalmazott egyszerű technikáknak 
köszönhetően az üzemanyag-fogyasztás 
bizonyíthatóan akár 30%-kal 
csökkenthető, ami a széndioxidból, el nem 
égetett szénhidrogénből és a finom porból 
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származó légszennyezést csökkenti;

Or. it

Módosítás 9
Bairbre de Brún

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy a tömegközlekedés 
megközelítéséhez szükséges közlekedési 
hálózatok kiépítése csökkentené a 
személygépkocsik használatát a vidéki 
területeken;

Or. en

Módosítás 10
János Áder

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. a városi és városkörnyéki közlekedés 
egységének megteremtése, valamint a 
lakosság vidéken tartása érdekében 
szorgalmazza a funkcionális városrégió 
kialakítását;

Or. hu

Módosítás 11
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

 3. az uniós jogszabályokban rögzített 
levegőminőségi normáknak való 
megfelelést létfontosságúnak tartja, mivel a 
levegőszennyezéssel összefüggő légúti és 
egyéb megbetegedések számának 
növekedése főként a közlekedésre 
vezethető vissza; különösen a városok 
összefüggésében támogatja az alacsony 
kibocsátási övezeteket, valamint a 
gyaloglást és a kerékpározást ösztönző 
forgalommérséklő intézkedéseket;

3. az uniós jogszabályokban rögzített 
levegőminőségi normáknak való 
megfelelést létfontosságúnak tartja, mivel a 
levegőszennyezéssel összefüggő légúti, 
szív- és érrendszeri és egyéb 
megbetegedések számának növekedése 
főként a közlekedésre vezethető vissza;  
úgy véli, hogy a probléma kezelése 
érdekében a megelőző intézkedéseket –
például a motorok által kibocsátott 
ultrafinom szilárd részecskék szűrésére 
alkalmas jó minőségű szűrők bevezetését –
ösztönözni kell, és hasonlóképpen 
ösztönözni kell a jelenleg forgalomban 
lévő, az európai Euro 4, Euro 5 és Euro 6 
(ez utóbbi 2014-ben lép életbe) 
előírásoknak meg nem felelő gépjárművek 
lecserélését; a kibocsátáscsökkentési 
előírásokat nem csak az új technológiával, 
azaz új típusú motorral felszerelt, hanem 
a már forgalomban lévő gépjárművekre is 
alkalmazni kell;  a régebbi típusú 
motorokat új szűrők segítségével 
alkalmassá lehet tenni az ultrafinom 
szilárd részecskék alacsony, az új 
gépjárművekre jellemző kibocsátási 
szintjének elérésére;  különösen a városok 
összefüggésében támogatja az alacsony 
kibocsátási övezeteket (mint például a 30-
as övezeteket, amelyek olyan lakott 
területek, ahol a megengedett legnagyobb 
sebesség 30 km/óra), valamint a gyaloglást 
és a kerékpározást ösztönző 
forgalommérséklő intézkedéseket;

Or. it

Módosítás 12
Oreste Rossi

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. az uniós jogszabályokban rögzített 
levegőminőségi normáknak való 
megfelelést létfontosságúnak tartja, mivel a 
levegőszennyezéssel összefüggő légúti és 
egyéb megbetegedések számának 
növekedése főként a közlekedésre
vezethető vissza; különösen a városok 
összefüggésében támogatja az alacsony 
kibocsátási övezeteket, valamint a 
gyaloglást és a kerékpározást ösztönző 
forgalommérséklő intézkedéseket;

3. az uniós jogszabályokban rögzített 
levegőminőségi normáknak való 
megfelelést létfontosságúnak tartja, mivel a 
levegőszennyezéssel összefüggő légúti és 
egyéb megbetegedések számának 
növekedése a közlekedésre is 
visszavezethető; különösen a városok 
összefüggésében támogatja az alacsony 
kibocsátási övezeteket, valamint a 
gyaloglást és a kerékpározást ösztönző 
forgalommérséklő intézkedéseket, a 
megvalósíthatóság és a működőképesség 
elvének függvényében;

Or. it

Módosítás 13
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. a gyalogosok jogairól szóló, a 
gyalogosok jogairól az Európai Parlament 
által elfogadott chartával összhangban 
lévő európai jogi aktus elfogadására, 
valamint a lakott területeken belül 
mindenhol érvényes jelentős 
sebességkorlátozás bevezetésére szólít fel;  
javasolja a brüsszeli charta a 
kerékpározást illető célkitűzéseinek 
hivatalos uniós politikaként való 
elfogadását, valamint hogy a 
transzeurópai kerékpáros 
infrastruktúrába történő befektetések 
részesülhessenek a TEN-T 
finanszírozásból;  arra szólít fel, hogy a 
csökkent mozgásképességű személyek 
akadálymentes hozzáférése a 
tömegközlekedési eszközökhöz a 
közlekedéspolitika egyik alapvető 
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vezérelve legyen;  

Or. en

Módosítás 14
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. az életminőség javítása tekintetében 
arra szólít fel, hogy a közlekedési 
eszközöket alakítsák át a csökkent 
mozgásképességű személyek igényeinek 
megfelelően, mivel a fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 
9. cikke értelmében elidegeníthetetlen 
joguk a közlekedés valamennyi 
formájához való hozzáférés; ez a 
személyek szabad mozgása tekintetében a 
megkülönböztetésmentesség egyik 
alapköve, amelynek gazdasági, kulturális 
és idegenforgalmi jelentősége is van;

Or. it

Módosítás 15
Oreste Rossi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 
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TERM-jelentés, 5.1. ábra); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra;

TERM-jelentés, 5.1. ábra1); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a közép 
és hosszú távú teherforgalmat fokozatosan 
tereljék át a vasutakra;

Or. it

Módosítás 16
Salvatore Tatarella

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra; 

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra1); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat a meglévő hálózat 
teherbírásával kompatibilis új 
vasútvonalak építésének függvényében 
fokozatosan tereljék át a vasutakra;   
felszólít továbbá új logisztikai szolgáltató 
központok kiépítésének ösztönzésére, 
mivel ezek elősegíthetik a közúti 
szállításról a vasúti szállításra történő 
átrakodás folyamatát, és szintén felszólít a 
meglévő létesítmények 
működőképességének javítására; 

Or. it

                                               
1 „A közlekedés válaszút előtt. TERM 2008: európai uniós közlekedési és környezeti mutatók” – 3/2009. számú 
EEA-jelentés.
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Módosítás 17
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (20081. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra; 

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra1); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy kötelező 
érvényű intézkedések bevezetésével a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra; 

Or. en

Módosítás 18
Matthias Groote

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását; rámutat, 
hogy a személygépjárművek kibocsátási 
értékére vonatkozó Euro 5 és Euro 6 
előírások és a nehézgépjárművekre 
vonatkozó Euro VI előírások bevezetése 

                                               
1 „A közlekedés válaszút előtt. TERM 2008: európai uniós közlekedési és környezeti mutatók” – 3/2009. számú 
EEA-jelentés.
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az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra;

hozzájárul és/vagy hozzá fog járulni a 
levegő minőségének javulásához, és hogy 
végrehajtásuk késleltetése negatív 
hatással járna, valamint hogy a 
járműparkok ebből következő 
lecserélésének eredményeképpen az 
elavult járműveket alacsony kibocsátású 
járművek fogják felváltani; továbbra is 
aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok és 
a finom részecskék szintjét (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra1); különösen
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra;

Or. de

Módosítás 19
Sabine Wils

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (20081. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra;

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (20081. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra1); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra; felszólít az útépítések 
leállítására, és helyette a vasúthálózat 

                                                                                                                                                  
1 „A közlekedés válaszút előtt. TERM 2008: európai uniós közlekedési és környezeti mutatók” – 3/2009. számú 
EEA-jelentés.
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fejlesztésére; 

Or. de

Módosítás 20
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

elismeri, hogy a közúti közlekedés jelentős 
mértékben csökkentette a finom por 
(PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra;

elismeri, hogy a közúti közlekedés jelentős 
mértékben csökkentette a finom por 
(PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra1); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra és más energiahatékony 
szállítóeszközökre;

Or. en

Módosítás 21
Jorgo Chatzimarkakis

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 

5.  elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az
ózonelőanyagok kibocsátását (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra1); rámutat, hogy 

                                               
1 „A közlekedés válaszút előtt. TERM 2008: európai uniós közlekedési és környezeti mutatók” – 3/2009. számú 
EEA-jelentés.
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és a finom részecskék szintjét (20081. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra;

a könnyű gépjárművekre vonatkozó Euro 
5 és 6, valamint a nehézgépjárművekre 
vonatkozó Euro VI új kibocsátási 
előírások végrehajtásának eredményeként 
további jelentős javulás várható a levegő 
minőségében, és a járműpark lecserélése, 
azaz az elavult járművek korszerű 
modellekkel való felcserélése 
következtében a közúti közlekedésből 
származó CO2-kibocsátás is számottevően 
csökkenni fog; a tagállamoknak ennek 
megfelelően lépéseket kell tenniük a 
járműparkok megújítása érdekében; 
különösen aggódik a CO2-kibocsátás 
kapcsán, amely – annak ellenére, hogy a 
személygépkocsik esetében a CO2-
kibocsátáscsökkenés 1995 óta majdnem 
20%-os volt, és a haszongépjárművek 
esetében 1970 óta évente 1%-os 
üzemanyaghatékonyság-javulás volt 
tapasztalható – az 1990 és 2006 közötti 
időszakban 28%-kal nőtt, miközben a többi 
ágazatban 3%-kal csökkent; rámutat, hogy 
ez a közlekedés tekintetében mutatkozó, a 
GDP növekedésével közvetlenül 
összefüggő igény következménye; a CO2-
kibocsátás csökkentésére vonatkozó 
integrált megközelítési mód bevezetésére 
szólít fel tehát, amelynek keretében az 
összes érintett fél arányos mértékben 
vállalna felelősséget;  

Or. en

Módosítás 22
Mario Pirillo

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 

5. elismeri, hogy a közúti közlekedés 
jelentős mértékben csökkentette a finom 
por (PM10), a savasító anyagok és az 
ózonelőanyagok kibocsátását, de továbbra 
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is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (20081. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra); különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra;

is aggodalommal figyeli a nitrogén-oxidok 
és a finom részecskék szintjét (2008. évi 
TERM-jelentés, 5.1. ábra)1; különösen 
csalódott a CO2-kibocsátás kapcsán, amely 
az 1990 és 2006 közötti időszakban 28%-
kal nőtt, miközben a többi ágazatban 3%-
kal csökkent; úgy véli, hogy a 
feketeszénnek (koromnak) a globális 
felmelegedésre gyakorolt hatását is 
figyelembe kell venni, és hogy e hatás 
csökkentése érdekében a növekvő, illetve 
nem kellő mértékben csökkenő CO2-
kibocsátás legalább részleges 
ellentételezése gyanánt részecskeszűrést 
kellene alkalmazni; arra szólít fel, hogy a 
teherforgalmat fokozatosan tereljék át a 
vasutakra;

Or. en

Módosítás 23
Daciana Octavia Sârbu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. rámutat, hogy a közlekedési ágazatnak 
nem sikerült számottevően csökkentenie a 
fosszilis üzemanyagok felhasználását, 
mivel az ágazat 97%-a még mindig az 
ilyen energiaforrásoktól függ; e függőség 
negatív hatást gyakorol a globális 
energiabiztonságra és a meglévő 
tartalékokra;

Or. ro

                                               
1 „A közlekedés válaszút előtt. TERM 2008: európai uniós közlekedési és környezeti mutatók” – 3/2009. számú 
EEA-jelentés.
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Módosítás 24
János Áder

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza a Transzeurópai 
Közlekedési Hálózat észak-déli 
főirányának fontosságát, különös 
tekintettel arra, hogy az autópályák 
hiányában a régió városainak jelentős 
környezeti terhelésével halad át a 
transzeurópai forgalom;

Or. hu

Módosítás 25
Oreste Rossi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a Bizottságot, hogy sürgesse a 
tagállamokat azon helyi akadályok 
felszámolására, amelyek a vasúti 
összekötő folyosók kiépítését 
akadályozzák;

Or. it

Módosítás 26
Oreste Rossi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. aggodalommal veszi tudomásul a tengeri 
közlekedésből származó várható SOx- és 
NOx-kibocsátási szintet, amely 2020-ra 

6. aggodalommal veszi tudomásul a tengeri 
közlekedésből származó várható SOx- és 
NOx-kibocsátási szintet, amely 2020-ra 
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nagyjából megegyezik a szárazföldi 
szállításéval, valamint azt is, hogy 
kudarcba fulladt a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) azon 
kísérlete, hogy CO2-kibocsátáscsökkentési 
rendszert vezessen be; ezért kéri a tengeri 
közlekedés beillesztését az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe;

nagyjából megegyezik a szárazföldi 
szállításéval, valamint azt is, hogy 
kudarcba fulladt a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) azon 
kísérlete, hogy CO2-kibocsátáscsökkentési 
rendszert vezessen be;

Or. it

Módosítás 27
Theodoros Skylakakis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. aggodalommal veszi tudomásul a tengeri 
közlekedésből származó várható SOx- és 
NOx-kibocsátási szintet, amely 2020-ra 
nagyjából megegyezik a szárazföldi 
szállításéval, valamint azt is, hogy 
kudarcba fulladt a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) azon 
kísérlete, hogy CO2-kibocsátáscsökkentési 
rendszert vezessen be; ezért kéri a tengeri 
közlekedés beillesztését az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe;

6. tudomásul veszi, hogy a Nemzetközi
Tengerészeti Szervezet (IMO) szerint a 
tengeri közlekedésből származó CO2-
kibocsátás 3–5-ször kisebb, mint a 
szárazföldi kibocsátás, azonban
aggodalommal veszi tudomásul a tengeri 
közlekedésből származó várható SOx- és 
NOx-kibocsátási szintet, amely 2020-ra 
nagyjából megegyezik a szárazföldi 
szállításéval, valamint azt is, hogy nem 
eredményezett végleges megoldást az IMO 
azon kísérlete, hogy CO2-
kibocsátáscsökkentési rendszert vezessen 
be; amennyiben az IMO-tárgyalások 
kudarcba fulladnak, kéri annak 
megfontolását, hogy – figyelembe véve a 
tengeri szállítás nemzetközi jellegét és a 
nem uniós kikötőkbe és a szárazföldi 
szállításra történő esetleges 
szénátszivárogtatást – a tengeri 
közlekedést be lehet-e illeszteni az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe;

Or. en
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Módosítás 28
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. aggodalommal veszi tudomásul a tengeri 
közlekedésből származó várható SOx- és 
NOx-kibocsátási szintet, amely 2020-ra 
nagyjából megegyezik a szárazföldi
szállításéval, valamint azt is, hogy
kudarcba fulladt a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) azon 
kísérlete, hogy CO2-kibocsátáscsökkentési 
rendszert vezessen be; ezért kéri a tengeri
közlekedés beillesztését az európai 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe;

6. aggodalommal veszi tudomásul a tengeri 
közlekedésből származó SOx- és NOx-
kibocsátási szint 2000 és 2020 között 40%-
osra becsült emelkedését, mivel ez időre az 
várhatóan eléri vagy meghaladja a 
szárazföldi forrásokból származó 
összkibocsátást, továbbá felszólítja a 
Bizottságot, hogy az IMO 2008-as SOx- és 
NOx-kibocsátási szint előrejelzésére 
reagálva gyorsítsa fel a tengereinek NOx-
és SOx-kibocsátás-ellenőrzési területté 
történő kijelölésére irányuló uniós 
előkészületeket; aggodalommal tölti el az 
is, hogy a Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (ICAO) és a Nemzetközi 
Tengerészeti Szervezet (IMO) 12 évvel a 
Kiotói Jegyzőkönyv elfogadását követően 
továbbra sem képes kötelező érvényű 
intézkedéseket elfogadni a légi és a 
tengeri közlekedés éghajlatra gyakorolt 
hatásának visszaszorítására vonatkozóan;
a közlekedésből eredő kibocsátások 
plafonértékét megállapító, más fejlett 
országok iparágazataiban elfogadott 
kibocsátáscsökkentési célkitűzésekkel 
egyenértékű, kötelező érvényű 
intézkedések haladéktalan bevezetésére, 
valamint az ágazatban rendelkezésre álló 
egységek legalább 50%-ának 
elárverezésére szólít fel; elfogadható 
globális célkitűzések és intézkedések 
hiányában sürgeti a Bizottságot, hogy 
késlekedés nélkül nyújtson be javaslatot a
tengeri közlekedésnek az Unió 
kibocsátáscsökkentési célkitűzéseibe és az
európai kibocsátáskereskedelmi rendszerbe
történő – az éghajlatváltozással 
kapcsolatos csomagban előrevetített –
beillesztésére;
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Or. en

Módosítás 29
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. elítéli, hogy a légi közlekedésből 
származó NOx-kibocsátás éghajlatra 
gyakorolt hatásának külön eszközön 
keresztül történő kezelésére vonatkozó 
kötelezettségvállalását a Bizottság nem 
teljesítette, és ezért a tiszta fejlesztési 
mechanizmus és az együttes végrehajtás 
(CDM&JI) használata, vagy a légijármű-
üzemeltetők által egyéb ágazatoknak 
átadott kibocsátási kvóták tekintetében 
2012-től szorzó bevezetésére szólít fel; 
felhívja az EU-t annak biztosítására, hogy 
a légi közlekedés éghajlatra gyakorolt 
hatását az összes európai és nemzetközi 
éghajlatpolitikai eszköz maradéktalanul 
tükrözze;

Or. en

Módosítás 30
Rovana Plumb

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy ítéli meg, hogy a kutatás és 
fejlesztés (K+F) kulcsfontosságú tényező a 
közlekedés fenntartható jövőjének 
kutatásában, mivel csak egy gyökeres 
technológiai változással érhető el a 
rendkívül szükséges kibocsátáscsökkentés 
és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedésre való átállás; sürgeti a 

7. úgy ítéli meg, hogy a kutatás és 
fejlesztés (K+F) kulcsfontosságú tényező a 
közlekedés fenntartható jövőjének 
kutatásában, mivel gyökeres technológiai 
változással érhető el a rendkívül szükséges 
kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású közlekedésre való 
átállás; sürgeti a Bizottságot és a 
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Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
azonosítsa a K+F-ből származó lehetséges 
innováció hajtóerőit és akadályait, és 
biztosítson elsőbbséget a környezetbarát 
infrastruktúrába való beruházások számára;

tagállamokat, hogy azonosítsa a K+F-ből 
származó lehetséges innováció hajtóerőit 
és akadályait, és biztosítson elsőbbséget a 
környezetbarát infrastruktúrába való 
beruházások számára;

Or. en

Módosítás 31
Sabine Wils

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy ítéli meg, hogy a kutatás és 
fejlesztés (K+F) kulcsfontosságú tényező a 
közlekedés fenntartható jövőjének 
kutatásában, mivel csak egy gyökeres
technológiai változással érhető el a 
rendkívül szükséges kibocsátáscsökkentés 
és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedésre való átállás; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
azonosítsa a K+F-ből származó lehetséges 
innováció hajtóerőit és akadályait, és 
biztosítson elsőbbséget a környezetbarát 
infrastruktúrába való beruházások számára;

7. úgy ítéli meg, hogy a kutatás és 
fejlesztés (K+F) kulcsfontosságú tényező a 
közlekedés fenntartható jövőjének 
kutatásában, mivel csak egy gyökeres
környezeti helyreállítással érhető el a 
rendkívül szükséges kibocsátáscsökkentés 
és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedésre való átállás; felhívja a 
Bizottság és a tagállamok figyelmét, hogy 
a közlekedésből eredő kibocsátás érdemi, 
költségsemleges csökkentése technikailag 
már megvalósítható; hangsúlyozza, hogy 
az elkövetkező évtizedekben az olyannyira 
áhított kibocsátáscsökkenést nem az 
elektromos gépjárműveken keresztül lehet 
majd megvalósítani; hangsúlyozza, hogy a 
gépjárműipart jelenleg egyes területeken 
szerkezeti hiányosságok jellemzik, és 
annak át kell alakulnia ahhoz, hogy képes 
legyen megfelelni az új előírásoknak; 
sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy azonosítsa a K+F-ből származó 
lehetséges innováció hajtóerőit és 
akadályait, és biztosítson elsőbbséget a 
környezetbarát infrastruktúrába való 
beruházások számára;

Or. de
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Módosítás 32
Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Rosario Crocetta

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. úgy ítéli meg, hogy a kutatás és 
fejlesztés (K+F) kulcsfontosságú tényező a 
közlekedés fenntartható jövőjének 
kutatásában, mivel csak egy gyökeres 
technológiai változással érhető el a 
rendkívül szükséges kibocsátáscsökkentés 
és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedésre való átállás; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
azonosítsa a K+F-ből származó lehetséges 
innováció hajtóerőit és akadályait, és 
biztosítson elsőbbséget a környezetbarát 
infrastruktúrába való beruházások számára;

7. úgy ítéli meg, hogy a kutatás és 
fejlesztés (K+F) kulcsfontosságú tényező a 
közlekedés fenntartható jövőjének 
kutatásában, mivel csak egy gyökeres 
technológiai változással érhető el a 
rendkívül szükséges kibocsátáscsökkentés 
és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
közlekedésre való átállás; sürgeti a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
azonosítsa a K+F-ből származó lehetséges 
innováció hajtóerőit és akadályait, és 
biztosítson elsőbbséget a környezetbarát 
infrastruktúrába való beruházások, például 
az elektromos közlekedéshez szükséges 
intelligens hálózatok, a megújuló 
energiaforrásból származó 
földgáz/biometán, és a hidrogénelosztási 
hálózatok számára; sürgeti a Bizottságot, 
hogy ne becsülje alá a gépjárműbe 
szerelhető technológiáknak a vezetési 
szokásokra gyakorolt hatását, mivel azok 
hozzájárulhatnak az üzemanyag-
fogyasztás/CO2-kibocsátás csökkenéséhez;

Or. en

Módosítás 33
Daciana Octavia Sârbu

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. rámutat, hogy bár a közlekedés 
energiahatékonysága nő, az igények 
növekedése miatt a hatékonyság 
növekedése összességében véve nem 
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eredményezi az üzemanyag-fogyasztás 
csökkenését;

Or. en

Módosítás 34
János Áder

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. a meglévő infrastruktúra – különösen 
a városi tömegközlekedés – megőrzése 
érdekében ösztönzi a támogatási szerkezet 
átalakítását olyan módon, hogy a meglévő 
vonalak karbantartása és korszerűsítése 
legalább akkora prioritás legyen, mint az 
előző évtizedekben az új vonalak építése 
volt;    

Or. hu

Módosítás 35
Rovana Plumb

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
folytassa a bevált gyakorlatok cseréjét, 
például a CIVITAS kezdeményezés
keretében, amely a városok számára 
lehetőséget nyújt az egymás gyakorlataiból 
való tanulásra.

8. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
folytassa a bevált gyakorlatok cseréjét, 
például a polgármesterek találkozója, a
CIVITAS és más kezdeményezések
keretében, amelyek a városok számára 
lehetőséget nyújtanak az egymás 
gyakorlataiból való tanulásra.

Or. en
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Módosítás 36
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8a. elfogadja, hogy a környezeti 
szempontból fenntartható közlekedésben 
rejlő lehetőségek végesek, és ezért a 
kereskedelemi és versenyszabályokat is 
befolyásoló keresletirányítási stratégiák 
elfogadására szólít fel uniós és 
világszinten;

Or. en

Módosítás 37
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
8 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8b. úgy véli, hogy a meglévő közlekedési 
infrastruktúra fenntartásának, 
korszerűsítésének és intelligens 
használatának előnyt kell élveznie az új 
építkezésekkel szemben; arra szólít fel, 
hogy új infrastruktúrába leginkább csak a 
környezetbarát projektek –
tömegközlekedés, kerékpáros útvonalak, 
intermodalitás és közlekedésbiztonság –
megvalósítása céljából fektessenek be;

Or. en

Módosítás 38
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
8 c bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

8c. arra szólít fel, hogy a közlekedési 
projektek uniós finanszírozásának –
ideértve az EBB által nyújtott hitelt is –
legyen feltétele az adott ország és régió 
által benyújtandó, átfogó és alapos 
fenntartható közlekedésszervezési terv, és 
hogy a projektprioritási szemléletmódot 
váltsa fel a hálózatprioritási 
szemléletmód; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
nyilvánosság bevonására és az 
átláthatóság biztosítására vonatkozó 
szabályokat szigorítani kell, valamint hogy 
a közlekedési infrastruktúrákba való 
beruházások tekintetében javítani kell a 
környezeti hatástanulmányok és a 
természetvédelemre vonatkozó 
jogszabályok végrehajtását és érvényre 
jutását; 

Or. en

Módosítás 39
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
8 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

8d. a városi mobilitásról szóló cselekvési 
tervről szóló, 2009. április 23-i 
állásfoglalására1 hivatkozva javasolja a 
fenntartható városi 
közlekedésre/forgalomra vonatkozó 
integrált tervek bevezetését a 100 000 főt 
meghaladó lélekszámú 
agglomerációkban, valamint javasolja, 
hogy a vidéki közlekedés uniós 
finanszírozását tegyék függővé az ilyen 
tervek megvalósításától;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2009)0307
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Or. en


