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RÖVID INDOKOLÁS

A környezetre és az emberi egészségre káros szennyező anyagok kibocsátásának 
csökkentésére irányuló számos erőfeszítés ellenére sok európai nagyváros még mindig a 
levegő rossz minőségének problémájával küzd. A közúti közlekedési ágazat, amely a teljes 
energiafogyasztás 26%-át használja fel, és az összes CO2-kibocsátás 24%-áért felelős, a 
szennyezőanyag-kibocsátás és az energiafogyasztás mérséklésében kulcsfontosságú ágazat.
Jelentős potenciál áll rendelkezésre a járművek kibocsátásának csökkentésére. Egyelőre 
azonban e technológiák túlságosan költségesek.

Javaslatában a Bizottság a kevésbé szennyező és energiahatékonyabb járművek piacának 
megteremtését szorgalmazza, arra kötelezve a közigazgatási szerveket, hogy éves szinten 
nehézgépjármű-beszerzéseik legalább 25%-át fordítsák „tiszta járművekre”, azaz olyan 
járművekre, amelyek megfelelnek a kiemelten környezetbarát jármű (Enhanced 
Environmentally friendly Vehicle – EEV) teljesítményszabványnak. Ez azt jelenti, hogy 
évente hozzávetőleg legalább 4000 „tiszta” autóbuszt és 8000 „tiszta” tehergépkocsit 
vásárolnának vagy lízingelnének.

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát. Az európai járműipar tömegtermelő ipar, 
és a kormányok „bevezető fogyasztóként” hasznos szerepet tölthetnek be azáltal, hogy 
létrehozzák a szükséges méretgazdaságossággal rendelkező, kellő nagyságú piacokat.
Emellett ez az intézkedés javíthatja a tiszta járművek megítélését és ismertségét a vállalatok 
és a nagyközönség körében. Az európai fellépésre azért van szükség, mert a nemzeti szinten 
hozott intézkedések a belső piac felaprózódásának kockázatát hordozzák magukban, és a 
járművek különféle, a nemzeti követelményeknek megfelelő miniszériáinak kifejlesztéséhez 
vezethetnek.

A vélemény előadójának megítélése szerint a kiválasztott 25%-os cél megfelelő és 
megvalósítható kompromisszum egyrészt a levegőminőség javítása és a piacfejlesztés, 
másrészt a megengedhető beruházási többletköltségek és a tömeges piaci hozzáférhetőség 
között. A Bizottság azon választása, hogy a javaslat kezdetben a nehézgépjárművek piacát 
célozza (amelybe beletartoznak az autóbuszok és a haszongépjárművek többsége, így a 
hulladékgyűjtő tehergépkocsik is) – ahol a közbeszerzések aránya viszonylag magas (közel 
egyharmados) –, a vélemény előadójának megítélése szerint szintén ésszerű választás.
Végezetül a vélemény előadója támogatja a javaslatban szereplő, technológiailag semleges, 
teljesítmény alapú megközelítésre eső választást. Ez a megközelítés ösztönzőleg hat az 
innovációra és a piaci alapú megoldásokra, miközben biztosítja az ipar számára a szükséges 
rugalmasságot ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjon a műszaki és gazdasági fejlődéshez. A 
vélemény előadója ugyanakkor sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az energiahatékonyságra 
vonatkozóan nem került bevezetésre „tiszta” szabvány.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes Bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A közlekedési ágazatban a 
bioüzemanyagok, illetve más megújuló 
üzemanyagok használatának 
előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 
2003/30/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 nemzeti szinten két indikatív célt 
állapít meg a forgalomba kerülő 
bioüzemanyagokra nézve: 2%-ot 2005-re és 
5,75%-ot 2010-re.
________________
1 HL L 123., 2003.5.17., 42. o.

Indokolás

Említést kell tenni a közlekedési ágazatban a tiszta üzemanyagok használatának 
előmozdítását célzó, már létező jogalkotási aktusokról.

Módosítás: 2
(8) preambulumbekezdés

(8) A tiszta járművek használatának 
előmozdítása érdekében a környezeti 
jellemzőkre kell előírásokat meghatározni. A 
járművek hajtására használt kompressziós 
gyújtású motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-
kibocsátása, valamint a járművek hajtására 
használt, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső 
gyújtású motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 2005/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv a 3,5 tonnát 
meghaladó össztömegű járművek körében 
meghatározza a „kiemelten környezetbarát 
jármű” („EEV”) jellemzőit. Ezen irányelv 
alkalmazásában jelenleg ez az 

(8) A tiszta járművek használatának 
előmozdítása érdekében a környezeti 
jellemzőkre kell előírásokat meghatározni. A 
járművek hajtására használt kompressziós 
gyújtású motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-
kibocsátása, valamint a járművek hajtására 
használt, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső 
gyújtású motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 2005/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv a 3,5 tonnát 
meghaladó össztömegű járművek körében 
meghatározza a „kiemelten környezetbarát 
jármű” („EEV”) jellemzőit. Ezen irányelv 
alkalmazásában jelenleg ez az 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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előírásrendszer látszik legalkalmasabbnak a 
tiszta jármű fogalmának meghatározására.
Gondoskodni kell ugyanakkor arról, hogy a 
műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében lehetőség legyen a fogalom-
meghatározás módosítására.

előírásrendszer látszik legalkalmasabbnak a 
tiszta jármű fogalmának meghatározására.
Gondoskodni kell ugyanakkor arról, hogy a 
műszaki fejlődés figyelembevétele és az 
energiahatékonysági szabványok 
beillesztése érdekében lehetőség legyen a 
fogalommeghatározás módosítására.

Indokolás

A kiemelten környezetbarát jármű (EEV) létező meghatározása az energiahatékonyságról nem 
tesz említést. Ezen irányelv egyik célja ugyanakkor a közúti közlekedésben használt járművek 
teljes energiafogyasztásának csökkentése. Ennélfogva az EEV fogalommeghatározásának 
esetleges módosítása során az energiahatékonyságra vonatkozó szabályokat is meg kell 
próbálni beilleszteni a fogalommeghatározásba.

Módosítás: 3
(9) preambulumbekezdés

(9) Az alacsony tüzelőanyag-felhasználású, 
illetőleg az alternatív tüzelőanyagokat 
(például bioüzemanyagot, földgázt, PB-gázt 
vagy hidrogént) vagy eltérő technológiát 
(például villamos vagy belső égésű–villamos 
hibrid meghajtórendszert) alkalmazó 
járművek hozzájárulhatnak a 
szennyezőanyag-kibocsátás és a 
szennyezettség csökkentéséhez.

(9) Az alacsony tüzelőanyag-felhasználású, 
illetőleg az alternatív tüzelőanyagokat 
(például bioüzemanyagot, földgázt, PB-gázt 
vagy hidrogént) vagy eltérő technológiát 
(például villamos vagy belső égésű–villamos 
hibrid meghajtórendszert) alkalmazó 
járművek hozzájárulhatnak a 
szennyezőanyag-kibocsátás és a 
szennyezettség csökkentéséhez, valamint a 
városi térségekben a levegő minőségének 
javításához.

Indokolás

Az irányelv nem tesz említést a levegő minőségéről a városi térségekben, amely probléma 
orvoslásában a tiszta közlekedés segítséget nyújthat.

Módosítás: 4
(9a) preambulumbekezdés (új)

(9a) A benzin és dízelüzemanyagok 
minőségéről szóló, 1998. október 13-i 
98/70/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv1 (az üzemanyagok minőségéről 
szóló irányelv) a benzin és a dízel pontos 
műszaki leírásának megállapításával 
akaratlanul is korlátozza a 



PE 371.875v02-00 6/9 AD\617397HU.doc

HU

bioüzemanyagok terjedését, és ezért azt 
felül kell vizsgálni.
__________________________
1 HL L 350., 1998.12.28., 58. o. A legutóbb az 
1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 
1. o.) módosított irányelv.

Indokolás

Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv környezetvédelmi és egészségügyi okokból 
előírásokat állapít meg a benzin és a dízel minőségére nézve (pl. a benzin etanol-, éter- és 
egyéb oxidtartalmának határértékei). Ugyancsak korlátozza a benzin gőznyomását. Az EN590 
szabvány technikai okokból további határértékeket határoz meg, és meghatározza, hogy a 
dízel legfeljebb 5 térfogatszázalékban tartalmazhat biodízelt. Ezek a mennyiségi határértékek 
korlátozzák a bioüzemanyagok használatának terjedését, és ezért felülvizsgálatra szorulnak.

Módosítás: 5
(10) preambulumbekezdés

(10) A tiszta járművek kötelező beszerzése 
hozzájárulhat a szennyezés és az 
energiafogyasztás mérséklődéséhez, és 
kedvezhet e jármű-technológiák gyorsabb 
piaci elterjedésének.

(10) A tiszta járművek kötelező beszerzése 
hozzájárulhat a szennyezés és az 
energiafogyasztás mérséklődéséhez, és 
kedvezhet e jármű-technológiák gyorsabb 
piaci elterjedésének. Az energiaellátás 
biztonságának és a környezetvédelmi 
szempontból jobb teljesítménynek a 
biztosítása érdekében kívánatos lenne, ha a 
tagállamok olyan tiszta járművek 
közbeszerzésére összpontosítanának, 
amelyek alternatív üzemanyagokat és 
technológiákat használnak, különösen 
bioüzemanyagokat, hidrogént és villamos 
vagy belső égésű–villamos hibrid 
meghajtórendszereket.

Indokolás

Még ha az irányelv technológiai szempontból semleges is, fontos, hogy a tagállamok az 
alternatív üzemanyagok és technológiák előmozdítására összpontosítsanak.

Módosítás: 6
(10a) preambulumbekezdés (új)

(10a) Ezzel egy időben a közösségi és 
nemzeti kutatás-fejlesztési eszközökön, 
valamint a strukturális alapok 
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felhasználásán keresztül támogatni kell az 
új gépjármű-technológiák és alternatív 
üzemanyagok kifejlesztését.

Indokolás

A keresleti oldal erősítésén keresztül végrehajtott piacteremtésnek együtt járnia a kutatást, a 
technológiai innovációt és a piaci bevezetést ösztönző intézkedésekkel. Ehhez állami 
finanszírozásra van szükség, úgy európai uniós, mint nemzeti szinten. A strukturális alapok 
keretében az innováció közelmúltbeli előtérbe helyezését e tekintetben még inkább ki lehetne 
használni.

Módosítás: 7
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tiszta jármű 2. cikk b) pontjában 
foglalt fogalom-meghatározása a 6. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással a műszaki 
fejlődéshez igazítható.

(1) A tiszta jármű 2. cikk b) pontjában 
foglalt fogalom-meghatározása az 5. cikk (2)
bekezdésében előírt eljárással a műszaki 
fejlődéshez igazítható.

Indokolás

Egy technikai tévedés kijavítása.

Módosítás: 8
4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A Bizottság gondoskodik arról, hogy az 
érdekelt felek kellő időben hozzáférjenek az 
összes tervezett intézkedéssel kapcsolatos 
információkhoz.

Indokolás

Az ipari szereplők és a nem kormányzati szervezetek meglévő ismereteinek és tapasztalatainak 
felhasználása érdekében a Bizottságnak és a bizottságnak az állandó párbeszédre, az 
információk terjesztésére és az érdekelt felekkel való folyamatos konzultációra kell 
törekednie.

Módosítás: 9
6. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
naptól számítva legkésőbb három év 
elteltével a Bizottság jelentést állít össze az 

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
naptól számítva legkésőbb két év elteltével a 
Bizottság jelentést állít össze az irányelv 
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irányelv alkalmazásáról és a 3,5 tonna 
tömegűnél könnyebb környezetbarát 
járművek beszerzésének előmozdítása 
érdekében az egyes tagállamok által tett 
intézkedésekről. A jelentésben értékelni kell 
az irányelv hatásait, a tagállamok által 
benyújtott jelentéseket és a további teendők 
szükségességét, és szükség szerint 
javaslatokat kell tenni, különösen a tiszta 
járművek beszerzésére vonatkozó 
kötelezettségnek a személygépjárművekre és 
a 3,5 tonna tömegűnél könnyebb 
tehergépjárművekre történő kiterjesztéséről.

alkalmazásáról és a 3,5 tonna tömegűnél 
könnyebb környezetbarát járművek 
beszerzésének előmozdítása érdekében az 
egyes tagállamok által tett intézkedésekről.
A jelentésben értékelni kell az irányelv 
hatásait, a tagállamok által benyújtott 
jelentéseket és a további teendők 
szükségességét, és szükség szerint 
javaslatokat kell tenni, különösen a tiszta 
járművek beszerzésére vonatkozó 
kötelezettségnek a személygépjárművekre és 
a 3,5 tonna tömegűnél könnyebb 
tehergépjárművekre történő kiterjesztéséről.

Indokolás

A gépjárműipar számára, amely befektetéseit és tevékenységeit hosszú távra tervezi, a 
jövőbeni szabályozások jobb előreláthatósága kiemelt jelentőséggel bír. Az ágazatnak időre 
van szüksége ahhoz, hogy kellően megtervezett és költséghatékony beruházásokat végezhessen 
a fejlesztés és a gyártás területén. A CARS21 magas szintű munkacsoport egyik legfontosabb 
ajánlása is erre vonatkozott. Következésképpen a Bizottságnak minél előbb fel kell mérnie a 
további fellépés szükségét.
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