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Módosítás, előterjesztette: Dieter-Lebrecht Koch

Módosítás 7

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság kéri az illetékes Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Bizottságot, hogy javasolja a Bizottságnak a javaslat elutasítását.

Or. de

Indokolás

Az irányelv egyrészről nem időszerű, másrészről értelmetlen. Bürokratikus akadályokat 
teremt és megfosztja önjogúságától mind a tagállamokat, mind az államháztartási szerveket 
és a köz- és magánszféra partnerségeit (PPP).

Módosítás, előterjesztette: Willi Piecyk, Marta Vincenzi

Módosítás 8

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság kéri az illetékes Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszerbiztonsági Bizottságot, hogy javasolja a Bizottságnak a javaslat elutasítását.

Or. it
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Indokolás

A tiszta járművek hosszú távon költségesebbek, mint a hagyományos járművek. Az 
államháztartási szerveket nagyobb kiadásokra kötelezik anélkül, hogy előirányoznának egy 
támogatási rendszert, pl. nemzeti vagy közösségi kompenzációs alap formájában. Ezek a 
rendelkezések ennélfogva sértik az államháztartási szervek szervezeteit és igazgatási testületét 
megillető autonómia alapelvét. Az egyes intézkedések bevezetése előtt alapvetően stratégiai 
iránymutatást kell adni a környezetvédelem és energiaágazat terén annak érdekében, hogy 
meghatározzák a kutatások és a beruházások irányát.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás 9
(6a) preambulumbekezdés (új)

(6a) Az EK-Szerződés 299. cikkének (2) 
bekezdése egyedi intézkedések elfogadását 
írja elő, amelyek célja elsősorban, hogy 
meghatározza a Szerződés alkalmazásának 
feltételeit a legkülső régiókban.

Or. pt

Indokolás

Utalás az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében előírt rendelkezések szigorú 
alkalmazására.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás 10
(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 

(8) A tiszta járművek használatának 
előmozdítása érdekében a környezeti 
jellemzőkre és a hatékonyságra kell 
előírásokat meghatározni, amelyek nemcsak 
a környezetvédelemre, hanem az 
energiamegtakarításra is vonatkoznak. A 
járművek hajtására használt kompressziós 
gyújtású motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-
kibocsátása, valamint a járművek hajtására 
használt, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső 
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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 
előírásrendszer látszik legalkalmasabbnak a 
tiszta jármű fogalmának meghatározására. 
Gondoskodni kell ugyanakkor arról, hogy a 
műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében lehetőség legyen a 
fogalommeghatározás módosítására.

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 
előírásrendszer látszik legalkalmasabbnak a 
tiszta jármű fogalmának meghatározására. 
Gondoskodni kell ugyanakkor arról, hogy a 
műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében lehetőség legyen a 
fogalommeghatározás módosítására oly 
módon, hogy ne csak a környezetvédelmi 
teljesítményt, hanem az 
energiahatékonyságot is értékeljék. A 
fogalommeghatározást különösen olyan 
motorokra kell kiterjeszteni, amelyek 
hibridtechnológiát alkalmaznak és nem 
bocsátanak ki környezetszennyező 
anyagokat.

Or. it

Indokolás

A kiemelten környezetbarát jármű (EEV) fogalommeghatározását az energiahatékonysági 
paraméterek figyelembevételével és innovatív technológiák bevonásával kell módosítani az 
európai energiapolitika iránymutatásainak és az alternatív üzemanyagokra vonatkozó 
közösségi előírásoknak megfelelően.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás 11
(13) preambulumbekezdés

(13) A tiszta járművek beszerzési ára 
magasabb a hagyományos járművekénél, E 
járművek iránt egy minimális kereslet 
létrehozásával biztosítható, hogy a gyártók 
kedvezően reagáljanak, és hatékonyabb 
technológiák jelenjenek meg a piacon. A 
kereslet növekedésével előálló 

(13) A tiszta járművek beszerzési ára 
magasabb a hagyományos járművekénél, 
mert e járművek piaca még nem fejlődött ki 
kellő mértékben. A tiszta járművek iránt egy 
minimális kereslet létrehozásával 
biztosítható, hogy a gyártók kedvezően 
reagáljanak, illetve gazdaságosabb és 
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méretgazdaságosság költségcsökkenést 
eredményez.

hatékonyabb technológiák jelenjenek meg a 
piacon, továbbá ezzel egyidejűleg ki kell 
építeni az alternatív üzemanyagok 
minimális értékesítési hálózatát, hogy a 
fogyasztó számára valóban biztosítva legyen 
a konkrét választási lehetőség. A tiszta 
járművek és az alternatív üzemanyagok 
iránti kereslet növekedésével előálló
méretgazdaságosság költségcsökkenést 
eredményez a tiszta járműveknél, valamint 
a környezetszennyező kibocsátások és az 
energiafelhasználás csökkenéséhez vezet.

Or. it

Indokolás

A piac megteremtéséhez nem elegendő a kereslet ösztönzése, biztosítani kell a választási 
lehetőséget is. Különösen a fogyasztó, vagyis a tiszta járművek üzemeltetője számára 
elengedhetetlen, hogy az összes – a hagyományos és az új – üzemanyagfajta közül 
választhasson. Az autonóm és hatékony piac megteremtéséhez semmi esetre sem elegendő 
olyan politika, amely kizárólag utasít és ellenőriz.

Módosítás, előterjesztette: Willi Piecyk

Módosítás 12
(14) preambulumbekezdés

(14) A tiszta járművek magasabb költségei 
nem eredményezhetik a közlekedési 
közszolgáltatások minőségének romlását. 
Ezért nemzeti és megfelelő közösségi 
forrásból nyújtott pénzügyi támogatás 
ellensúlyozhatja a felmerülő magasabb 
beszerzési költségeket. A várakozások 
szerint a társadalom szempontjából a 
költség-haszon eredmény pozitív lesz, mert 
csökkennek a környezeti és egészségi 
hatások.

(14) A tiszta járművek magasabb költségei 
nem eredményezhetik a közlekedési 
közszolgáltatások minőségének romlását. 
Ezért a tagállamok nemzeti államháztartási
forrásaiból és megfelelő közösségi forrásból 
nyújtott pénzügyi támogatásnak 
ellensúlyoznia kell a felmerülő magasabb 
beszerzési költségeket. A várakozások 
szerint a társadalom szempontjából a 
költség-haszon eredmény pozitív lesz, mert 
csökkennek a környezeti és egészségi 
hatások.

Or. de

Indokolás

A javaslat elsősorban a helyi és regionális hatóságok igazgatási szerveit érinti, amelyekre a 
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várható többletköltségek túlzott mértékű pénzügyi terhet rónának.

Módosítás, előterjesztette: Willi Piecyk

Módosítás 13
1. cikk

Ez az irányelv előírja a tagállamok 
számára, hogy lépjenek fel annak 
érdekében, hogy az államháztartási szervek 
meghatározott mennyiségben tiszta 
járműveket szerezzenek be.

Az irányelv célja a tiszta járművek 
forgalmazásának előmozdítása. A 
gépjárműgyártókat ezáltal arra kell 
ösztönözni, hogy fokozzák az alacsonyabb 
energiafelhasználású és kisebb 
szennyezőanyag-kibocsátású járművek 
kifejlesztését.

Or. de

Indokolás

Az önkéntesség elve alkalmasabbnak tűnik. Az európai jogalkotás egyszer már e megoldás 
mellett döntött egy hasonló esetben, a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más 
megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásánál.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle

Módosítás 14
1. cikk

Ez az irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy lépjenek fel annak érdekében, hogy az 
államháztartási szervek meghatározott 
mennyiségben tiszta járműveket szerezzenek 
be.

Ez az irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy lépjenek fel annak érdekében, hogy az 
államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervektől kapott 
koncesszió vagy engedély alapján 
közlekedési szolgáltatást nyújtó 
üzemeltetők, amennyiben alvállalkozói 
szerződésük érvényességi ideje legalább 8 
év, meghatározott mennyiségben tiszta 
járműveket szerezzenek be.

Or. de
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Indokolás

A 3. cikknek megfelelően az irányelv alkalmazási körébe kell tartozniuk az államháztartási 
szervtől kapott koncesszió alapján közlekedési szolgáltatást nyújtó üzemeltetőknek is. Az 
alvállalkozói szerződések érvényességi ideje gyakran lényegesen rövidebb, mint a megbízó 
járatkoncessziói, és ezáltal gyakran messze elmaradnak az értékcsökkenési leírásra 
vonatkozóan a törvény által előírt határidőktől. Az EEV-előírással kapcsolatban felmerülő 
magasabb költségek megtérülését a rövidebb érvényességi idő nem teszi lehetővé, és ez az 
alvállalkozókkal szemben méltánytalan szigorítást eredményezne.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás 15
2. cikk b) pont

b) „tiszta jármű”: olyan új közúti jármű, 
amely megfelel a 2005/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályos 
változatában az 1. cikk c) pontjában, 
számszerűen pedig az I. melléklet 6.2.1. 
pontjában meghatározott „EEV” (kiemelten 
környezetbarát jármű) előírásának.

b) „tiszta jármű”: olyan új közúti jármű, 
amely megfelel a 2005/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályos 
változatában az 1. cikk c) pontjában, 
számszerűen pedig az I. melléklet 6.2.1. 
pontjában meghatározott „EEV” (kiemelten 
környezetbarát jármű) előírásának, amely 
jelenleg a környezeti hatások értékelési 
paramétereire korlátozódik, és a jövőbeni 
változatokban az energiahatékonyság 
értékelésére is kiterjed.

Or. it

Indokolás

A tiszta jármű fogalommeghatározását olyan értelemben kell átdolgozni, hogy az kiterjedjen 
az energiahatékonyság értékelésére és az innovatív technológiákra is. A kiemelten 
környezetbarát jármű (EEV) jelenlegi, a 2. cikkben foglalt fogalommeghatározása nem veszi 
figyelembe azokat a járműveket, amelyek kibocsátása eltér a hagyományos járművekétől, és 
amelyek nagyobb mértékben járulnak hozzá az energiamegtakarításhoz. A tiszta járművek 
használatának ösztönzésére vonatkozó rendelkezések a metánmeghajtású motorokra 
korlátozódnak, amely az egyetlen olyan technológiai alternatíva, amely megfelel az EEV 
fogalommeghatározásának.

Módosítás, előterjesztette: Saïd El Khadraoui

Módosítás 16
2. cikk b) pont



AM\614756HU.doc 7/15 PE 374.104v01-00

külső fordítás

HU

b) „tiszta jármű”: olyan új közúti jármű, 
amely megfelel a 2005/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályos 
változatában az 1. cikk c) pontjában, 
számszerűen pedig az I. melléklet 6.2.1. 
pontjában meghatározott „EEV” (kiemelten 
környezetbarát jármű) előírásának.

b) „tiszta jármű”: olyan új közúti jármű, 
amely megfelel a 2005/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv hatályos 
változatában az 1. cikk c) pontjában, 
számszerűen pedig az I. melléklet 6.2.1. 
pontjában meghatározott „EEV” (kiemelten 
környezetbarát jármű) előírásának, illetve 
egy ezzel egyenértékű vagy még magasabb 
előírásnak.

Or. en

Indokolás

Az államháztartási szervek számára lehetővé kell tenni, hogy ne csak új, hanem olyan 
használt járműveket is beszerezzenek, amelyek legalább az EEV-hez hasonló környezetbarát 
technológiával rendelkeznek. Ez hozzájárulhatna az olyan utólag beszerelhető technológiák 
piacának élénkítéséhez is, amelyek szennyezőanyag-csökkentő hatása azonos vagy még annál 
is jobb.

Módosítás, előterjesztette: Reinhard Rack

Módosítás 17
3. cikk

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
továbbiakban: üzemeltetők) által vásárolt 
vagy lízingelt, 3,5 tonnánál nagyobb 
engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 25%-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
továbbiakban: üzemeltetők) által vásárolt 
vagy lízingelt, 3,5 tonnánál nagyobb 
engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 10%-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen.

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Willi Piecyk

Módosítás 18
3. cikk

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, A tagállamoknak törekedniük kell arra, 
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hogy az államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
továbbiakban: üzemeltetők) által vásárolt 
vagy lízingelt, 3,5 tonnánál nagyobb 
engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 25%-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen.

hogy az államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
továbbiakban: üzemeltetők) által vásárolt 
vagy lízingelt, 3,5 tonnánál nagyobb 
engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 25%-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen.

Or. de

Indokolás

Az önkéntesség elve alkalmasabbnak tűnik. Az európai jogalkotás egyszer már e megoldás 
mellett döntött egy hasonló esetben, a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más 
megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásánál.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle

Módosítás 19
3. cikk

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
továbbiakban: üzemeltetők) által vásárolt 
vagy lízingelt, 3,5 tonnánál nagyobb 
engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 25%-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
továbbiakban: üzemeltetők) által vásárolt 
vagy lízingelt, 3,5 tonnánál nagyobb 
engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 25%-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen. Az első mondat csak 
azzal a feltétellel alkalmazandó, ha az 
európai járműpiacon a földgázüzemű 
járművek mellett a 2. cikknek megfelelő 
dízelüzemű járművek is rendelkezésre 
állnak a piacon szokásos áron.

Or. de

Indokolás

Az európai járműpiacon, a piacon szokásos áron jelenleg nem kaphatók olyan dízelüzemű 
buszok, amelyek megfelelnek az EEV-előírásnak. Ez a földgázágazat egyoldalú és törvényileg 
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előírt előnyben részesítését jelentené, illetve megengedhetetlen módon avatkozna be a piac 
működésébe.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle

Módosítás 20
3. cikk

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
továbbiakban: üzemeltetők) által vásárolt 
vagy lízingelt, 3,5 tonnánál nagyobb 
engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 25%-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen.

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az államháztartási szervek, valamint az
1. cikknek megfelelően az államháztartási 
szervtől kapott koncesszió vagy engedély 
alapján közlekedési szolgáltatást nyújtó 
üzemeltetők (a továbbiakban: üzemeltetők) 
által vásárolt vagy lízingelt, 3,5 tonnánál 
nagyobb engedélyezett maximális 
össztömegű közúti járművek 25%-a a 2. 
cikkben meghatározott tiszta jármű legyen.

Or. de

Indokolás

A 3. cikk a kisvállalatok méltánytalan és hátrányos megkülönböztetését okozza, mivel 
esetükben a 25%-os kvóta erősebben érezteti hatását, mint a közép- és nagyvállalatok 
esetében. A kisvállalatok (az 50-nél kevesebb alkalmazott többnyire 40-nél kevesebb járművet 
jelent) éves szinten legfeljebb egy járművet szereznek be, sőt a beszerzésre általában 9 évente 
kerül sor (törvény szerinti értékcsökkenési leírás), ezért ez a kisvállalatokat hátrányosan 
érintő, törvényben rögzített versenytorzítást eredményezne.

Módosítás, előterjesztette: Reinhard Rack

Módosítás 21
3. cikk

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
továbbiakban: üzemeltetők) által vásárolt 
vagy lízingelt, 3,5 tonnánál nagyobb 
engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 25%-a a 2. cikkben meghatározott 

A tagállamok kötelesek gondoskodni arról, 
hogy az államháztartási szervek, valamint az
1. cikknek megfelelően az államháztartási 
szervtől kapott koncesszió vagy engedély 
alapján közlekedési szolgáltatást nyújtó 
üzemeltetők (a továbbiakban: üzemeltetők) 
által vásárolt vagy lízingelt, 3,5 tonnánál 
nagyobb engedélyezett maximális 
össztömegű közúti járművek 25%-a a 2. 
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tiszta jármű legyen. cikkben meghatározott tiszta jármű legyen.

Or. de

Indokolás

A 3. cikk a mikrovállalkozások méltánytalan és hátrányos megkülönböztetését okozza, mivel 
esetükben a 25%-os kvóta erősebben érezteti hatását, mint a közép- és nagyvállalatok 
esetében. A mikrovállalkozások éves szinten legfeljebb egy járművet szereznek be, ezért e 
vállalkozások esetében a 25%-os kvóta gyakorlatilag 100-%-os kvótát jelentene. 
Folyamatosan új, költséges járműveket kellene beszerezniük, miközben a közép- és 
nagyvállalatoknak csak 25%-os arányban kellene új járműveket beszerezniük. Ez a 
mikrovállalkozásokat hátrányosan érintő, törvényben rögzített versenytorzítást eredményezne.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás 22
3. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Azok a tagállamok, amelyekhez az EK-
Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében 
említett legkülső régiók tartoznak, 
legfeljebb két éves időszakra átmeneti 
intézkedéseket határozhatnak meg az 
irányelv alkalmazására vonatkozóan.

Or. pt

Indokolás

A 3. cikk kiegészítésének az a célja, hogy

1. alkalmazza a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, 

2. lehetővé tegye ezen irányelv hatékony alkalmazását a legkülső régiókban a megnövekedett 
költségek csökkentése által, amelyeket a legkülső régiók közlekedési ágazatában a többek 
között a portugál, spanyol és francia régiókat érintő állandóan nehéz körülmények idéznek 
elő.
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Módosítás, előterjesztette: Reinhard Rack

Módosítás 23
3. cikk (1b) bekezdés (új)

(1b) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 
mikrovállalkozásokra. 

Or. de

Indokolás

A 3. cikk a mikrovállalkozások méltánytalan és hátrányos megkülönböztetését okozza, mivel 
esetükben a 25%-os kvóta erősebben érezteti hatását, mint a közép- és nagyvállalatok 
esetében. A mikrovállalkozások éves szinten legfeljebb egy járművet szereznek be, ezért e 
vállalkozások esetében a 25%-os kvóta gyakorlatilag 100-%-os kvótát jelentene. 
Folyamatosan új, költséges járműveket kellene beszerezniük, miközben a közép- és 
nagyvállalatoknak csak 25%-os arányban kellene új járműveket beszerezniük. Ez a 
mikrovállalkozásokat hátrányosan érintő, törvényben rögzített versenytorzítást eredményezne.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle

Módosítás 24
3. cikk (1c) bekezdés (új)

(1c) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 
kisvállalatokra (kevesebb, mint 50 
alkalmazott).

Or. de

Indokolás

A 3. cikk a kisvállalatok méltánytalan és hátrányos megkülönböztetését okozza, mivel 
esetükben a 25%-os kvóta erősebben érezteti hatását, mint a közép- és nagyvállalatok 
esetében. A kisvállalatok (az 50-nél kevesebb alkalmazott többnyire 40-nél kevesebb járművet 
jelent) éves szinten legfeljebb egy járművet szereznek be, sőt a beszerzésre általában 9 évente 
kerül sor (törvény szerinti értékcsökkenési leírás), ezért ez a kisvállalatokat hátrányosan 
érintő, törvényben rögzített versenytorzítást eredményezne.

Módosítás, előterjesztette: Marta Vincenzi

Módosítás 25
4. cikk (1) bekezdés
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(1) A tiszta jármű 2. cikk b) pontjában 
foglalt fogalommeghatározása a 6. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással a műszaki 
fejlődéshez igazítható.

(1) A tiszta jármű 2. cikk b) pontjában 
foglalt fogalommeghatározását a 6. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással időben a 
műszaki fejlődéshez kell igazítani, továbbá 
ki kell bővíteni a technológia 
alternatívákkal. A tiszta jármű 
fogalommeghatározásának a környezeti 
hatások paraméterei mellett az 
energiahatékonyságot is figyelembe kell 
vennie.
(Utalni kell arra, hogy a bizottsági 
dokumentum olasz változatában az első 
mondatban „kell igazítani” áll, más 
változatokban viszont „lehet igazítani”. Az 
„időben” kiegészítéssel valójában kizárólag 
a „kell igazítani” változatnak van értelme. A 
fordító megjegyzése.)

Or. it

Indokolás

A kiemelten környezetbarát jármű (EEV) fogalommeghatározását az energiahatékonysági 
paraméterek figyelembevételével és innovatív technológiák bevonásával kell módosítani az 
európai energiapolitika iránymutatásainak és az alternatív üzemanyagokra vonatkozó 
közösségi előírásoknak megfelelően. Amennyiben a kiemelten környezetbarát jármű (EEV) 
fogalommeghatározását korlátozzák, nem veszik figyelembe azokat a járműveket, amelyek 
kibocsátása eltér a hagyományos járművekénél, és amelyek nagyobb mértékben járulnak 
hozzá az energiamegtakarításhoz.

Módosítás, előterjesztette: Bogusław Liberadzki

Módosítás 26
6. cikk (1) bekezdés

(1) A 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott naptól számítva a tagállamok 
évente, a szóban forgó naptári évre 
vonatkozóan statisztikát állítanak össze az 
államháztartási szervek és az üzemeltetők 
által vásárolt vagy lízingelt kiemelten 
környezetbarát járművek számáról és
részarányáról.

(1) A 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott naptól számítva a tagállamok 
évente, a szóban forgó naptári évre 
vonatkozóan statisztikát állítanak össze 
minden járműfajta (buszok, 
haszonjárművek) számáról és az 
államháztartási szervek és az üzemeltetők 
által vásárolt vagy lízingelt kiemelten 
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környezetbarát járművek részarányáról.

Or. pl

Indokolás

Lehetővé kell tenni az irányelv átültetése mértékének pontosabb elemzését.

Módosítás, előterjesztette: Emanuel Jardim Fernandes

Módosítás 27
6. cikk (1) bekezdés

(1) A 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott naptól számítva a tagállamok 
évente, a szóban forgó naptári évre 
vonatkozóan statisztikát állítanak össze az 
államháztartási szervek és az üzemeltetők 
által vásárolt vagy lízingelt kiemelten 
környezetbarát járművek számáról és 
részarányáról.

(1) A 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott naptól számítva a tagállamok 
kétévente, a szóban forgó naptári évre 
vonatkozóan statisztikát állítanak össze az 
államháztartási szervek és az üzemeltetők 
által vásárolt vagy lízingelt kiemelten 
környezetbarát járművek számáról és 
részarányáról.

A tagállamok ezeket az adatokat minden 
évben legkésőbb szeptember 30-án 
továbbítják a Bizottsághoz.

A tagállamok ezeket az adatokat minden 
második évben legkésőbb szeptember 30-án 
továbbítják a Bizottsághoz.

Or. pt

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja e cikk rendelkezéseinek alkalmazását anélkül, hogy ez az 
alkalmazással együtt járó bürokratikus követelmények szigorodásához vezetne.

Módosítás, előterjesztette: Willi Piecyk

Módosítás 28
6. cikk (2) bekezdés

(2) A beérkező információk alapján a 
Bizottság éves jelentést állít össze az 
irányelvben foglalt követelmények
teljesítéséről.

(2) A beérkező információk alapján a 
Bizottság éves jelentést állít össze az 
irányelvben foglalt kezdeményezések
teljesítéséről.

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
naptól számítva legkésőbb három év 

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

elteltével a Bizottság jelentést állít össze az 
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 forgalmazásának előmozdítására 
vonatkozóan a személygépjárművek és a 3,5 
tonna tömegűnél könnyebb 
tehergépjárművek tekintetében.

Or. de

Indokolás

Az önkéntesség elve alkalmasabbnak tűnik. Az európai jogalkotás egyszer már e megoldás 
mellett döntött egy hasonló esetben, a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más 
megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, 2003. május 8-i 2003/30/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadásánál.

Módosítás, előterjesztette: Willi Piecyk

Módosítás 29
7. cikk (1) bekezdés

A tagállamok legkésőbb a 8. cikkben 
meghatározott napot követően 12 hónappal 
hatályba léptetik azokat a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, 
amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az 
irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok 
haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e 
rendelkezések szövegéről, és ehhez 
mellékelnek egy táblázatot a kérdéses 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelésről

törölve

A tagállamok a kérdéses rendelkezések 
elfogadásakor gondoskodnak arról, hogy 
azok tartalmazzanak hivatkozást erre az 
irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával 
ilyen hivatkozás kíséretében jelenjenek 
meg. A hivatkozás módját a tagállamok 
határozzák meg.
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Or. de


