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Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 10
Elutasításra irányuló kérelem

Az Európai Parlament elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

Nem várható, hogy a tiszta közúti járművek használatának előmozdításáról szóló irányelv 
mennyiségileg jelentős hatást gyakorol a levegő tisztaságának megőrzésére vagy az 
éghajlatvédelmi célkitűzések megvalósítására. Az irányelv címzettjeinek köre viszonylag kicsi 
(a piac 8,25%-a). A megfelelő járművek nem érhetők el mindenhol. Ezenkívül 2008/2009-ben 
lép hatályba az EURO-5 szabvány, amely szinte megegyezik a kiemelten környezetbarát 
járművekre (EEV) vonatkozó előírásokkal. 
Ezzel szemben a jelentős többletköltségek állnak, és ezek a ráfordítások nem arányosak az 
elért haszonnal.
Célirányosabb és a költségek szempontjából is kedvezőbb megközelítés lenne, ha ösztönöznék 
egy ambiciózusabb EURO-6 szabvány bevezetését, amelynek mindenre kiterjedő hatása a 
légszennyező anyagok által okozott környezetterhelés tartós javulását eredményezné.
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Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Módosítás: 11
Elutasításra irányuló kérelem

Az Európai Parlament elutasítja a Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

Nem várható, hogy ez a javaslat mennyiségileg jelentős hatást gyakorol a levegő 
tisztaságának megőrzésére vagy az éghajlatvédelmi célkitűzések megvalósítására. A 
járművekre a 2008-ban szintén hatályba lépő EURO-5 szabvány termékspecifikus előírásai 
alkalmazandók. 
Egy ilyen javaslatot csak akkor érdemes fontolóra venni, amikor már rendelkezésre állnak az 
EURO-6 határértékei. A különböző közbeiktatott lépcsők csak bizonytalanságot okoznak, és 
környezetpolitikai szempontból sincs értelmük. Ezenkívül nem várható, hogy egy olyan 
irányelv, amely a kiemelten környezetbarát járművek beszerzésére – amelyek nincsenek a 
piacon – kvótát ír elő, kellő ösztönöző lesz a gépjárműipar szükséges fejlesztéseihez. Az 
irányelv a beszerzendő járművek közül kevesebb mint minden tizedikre lenne hatással, így az 
emiatt a községekre háruló óriási többletköltségek nem lennének arányosak az elért 
eredménnyel.

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 12
(1a) bekezdés (új)

1a. felhívja a Tanácsot, hogy ne fogadja el közös álláspontját, továbbá felhívja a 
Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát;

Or. de

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Módosítás: 13
(1a) bekezdés (új)

1a. felhívja a Tanácsot, hogy ne fogadja el közös álláspontját, továbbá felhívja a 
Bizottságot, hogy vonja vissza javaslatát;

Or. de
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Indokolás

Nem várható, hogy ez a javaslat mennyiségileg jelentős hatást gyakorol a levegő 
tisztaságának megőrzésére vagy az éghajlatvédelmi célkitűzések megvalósítására. A 
járművekre a 2008-ban szintén hatályba lépő EURO-5 szabvány termékspecifikus előírásai 
alkalmazandók.

Egy ilyen javaslatot csak akkor érdemes fontolóra venni, amikor már rendelkezésre állnak az 
EURO-6 határértékei. A különböző közbeiktatott lépcsők csak bizonytalanságot okoznak, és 
környezetpolitikai szempontból sincs értelmük. Ezenkívül nem várható, hogy egy olyan 
irányelv, amely a kiemelten környezetbarát járművek beszerzésére – amelyek nincsenek a 
piacon – kvótát ír elő, kellő ösztönöző lesz a gépjárműipar szükséges fejlesztéseihez. Az 
irányelv a beszerzendő járművek közül kevesebb mint minden tizedikre lenne hatással, így az 
emiatt a községekre háruló óriási többletköltségek nem lennének arányosak az elért 
eredménnyel.

Rendeletre irányuló javaslat

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 14
(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 

(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 irányelv1 a 3,5 tonnát 
meghaladó össztömegű járművek körében 

  
1 HL. L 44., 2000.2.16., 1. o.
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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.

meghatározza a „kiemelten környezetbarát 
jármű” („EEV”) jellemzőit. Ezen irányelv 
alkalmazásában jelenleg ez az 
előírásrendszer látszik legalkalmasabbnak a 
nehéz tehergépjárművek tekintetében a 
tiszta jármű fogalmának meghatározására. 
Gondoskodni kell ugyanakkor arról, hogy a 
műszaki fejlődés figyelembevétele 
érdekében lehetőség legyen a 
fogalommeghatározás módosítására.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás:15
(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, ami a 
levegőminőség javulásához és ezáltal az 
életminőség jelentős emeléséhez vezet a 
városokban; ezek biztosítására az Európai 
Közösség a Szerződés 2. cikkében 
kötelezettséget vállalt. 

Or. de

Indokolás

A módosítás annak pontosítására szolgál, hogy ezen irányelv alapján a környezetbarát 
járművek beszerzésével a Közösség egyben teljesíti az EKSz. 2. cikke szerint a környezet 
minőségének javítása és az életminőség emelése tekintetében rá háruló feladatokat is.
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Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 16
(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 beszerzésének 
előmozdítása hozzájárulhat a szennyezés és 
az energiafogyasztás mérséklődéséhez, és 
lendületet adhat e jármű-technológiák 
gyorsabb piaci elterjedésének.

Or. de

Indokolás

El kell tekinteni attól, hogy a közszolgáltatókat és hatóságokat kötelezzék a tiszta járművek 
beszerzésére.
Rugalmasabb szabályozással jobban figyelembe lehet venni ezeknek a – még nem mindenhol 
beszerezhető– járműveknek az elérhetőségét, valamint az adott helyi sajátosságokat és 
pénzügyi lehetőségeket.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 17
(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 fokozatos beszerzése
hozzájárulhat a szennyezés és az 
energiafogyasztás mérséklődéséhez, és 
kedvezhet e jármű-technológiák gyorsabb 
piaci elterjedésének.

Or. pl

Indokolás

Figyelembe véve az EU új tagállamainak pénzügyi lehetőségeit, a „tiszta járművek fokozatos
beszerzése” megfogalmazás elfogadhatóbb és könnyebben végrehajtható.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 18
(10) preambulumbekezdés
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(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 beszerzése
hozzájárul a szennyezés és az 
energiafogyasztás mérséklődéséhez, és 
kedvez e jármű-technológiák gyorsabb piaci 
elterjedésének. Ezért ezt önkéntes alapon 
mind a magán-, mind pedig a közszférában 
széles körben támogatni kell.

Or. en

Indokolás

A tiszta járművek beszerzését valamennyi ágazatban tevékenyen támogatni kell, ideértve a 
közhatóságokat, az ipart és a háztartásokat is, hogy ösztönözzék a tiszta járművek iránti 
kereset kialakulását. Az erős keresleti oldal megteremtésével az iparág képessé válik arra, 
hogy nagy mennyiségben és elérhető áron gyártsa ezeket a járműveket.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 19
(11) preambulumbekezdés

(11) Ez az irányelv nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy a 3,5 tonna 
össztömegnél könnyebb járművek 
kategóriájában is elősegítsék a fokozottan 
környezetbarát járművek beszerzését, és 
ennek során előnyben részesítsék a 
70/220/EGK irányelv szerinti legfrissebb 
Euro szennyezőanyag-kibocsátási 
előírásoknak megfelelő, illetőleg a 
személygépkocsik kategóriájában a 120 
g/km-nél kisebb CO2-kibocsátású 
járműveket, figyelembe véve valamennyi 
jármű-kategóriát, így a benzin- és 
dízelüzemű és az alternatív tüzelőanyaggal 
vagy technológiával: bioüzemanyaggal, 
földgázzal, PB-gázzal, hidrogénnel, 
valamint villamos és hibrid (belső égésű és 
villamos) meghajtórendszerrel üzemelő 
járműveket egyaránt.

törölve

Or. pl
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Indokolás

Az említett személygépjármű-kategóriában korrupcióhoz vezethet a járművek támogatása, 
mivel ennek keretében egy vagy több céget előnyben részesítenének.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 20
(11) preambulumbekezdés

(11) Ez az irányelv nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy a 3,5 tonna 
össztömegnél könnyebb járművek 
kategóriájában is elősegítsék a fokozottan 
környezetbarát járművek beszerzését, és 
ennek során előnyben részesítsék a 
70/220/EGK irányelv szerinti legfrissebb 
Euro szennyezőanyag-kibocsátási 
előírásoknak megfelelő, illetőleg a 
személygépkocsik kategóriájában a 120 
g/km-nél kisebb CO2-kibocsátású 
járműveket, figyelembe véve valamennyi 
jármű-kategóriát, így a benzin- és 
dízelüzemű és az alternatív tüzelőanyaggal 
vagy technológiával: bioüzemanyaggal, 
földgázzal, PB-gázzal, hidrogénnel, valamint 
villamos és hibrid (belső égésű és villamos) 
meghajtórendszerrel üzemelő járműveket 
egyaránt.

(11) Ez az irányelv ezenkívül kötelezi a 
tagállamokat arra, hogy a 3,5 tonna 
össztömegnél könnyebb járművek 
kategóriájában is elősegítsék a fokozottan 
környezetbarát járművek beszerzését, és 
ennek során előnyben részesítsék a 
70/220/EGK irányelv szerinti legfrissebb 
Euro szennyezőanyag-kibocsátási 
előírásoknak megfelelő, illetőleg a 
személygépkocsik kategóriájában a 120 
g/km-nél kisebb (2010-től a 100g/km-nél 
kisebb) CO2-kibocsátású járműveket, 
figyelembe véve valamennyi jármű-
kategóriát, így a benzin- és dízelüzemű és az 
alternatív tüzelőanyaggal vagy 
technológiával: bioüzemanyaggal, 
földgázzal, PB-gázzal, hidrogénnel, valamint 
villamos és hibrid (belső égésű és villamos) 
meghajtórendszerrel üzemelő járműveket 
egyaránt.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 21
(12) preambulumbekezdés

(12) A járművek vásárlására és lízingjére 
vonatkozó kötelezettségeket a közlekedési 
közszolgáltatókra egységesen kell előírni.

(12) A közlekedési közszolgáltatókat 
egységesen ösztönözni kell a járművek 
vásárlására és lízingjére.

Or. de
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Indokolás

El kell tekinteni attól, hogy a közszolgáltatókat és hatóságokat kötelezzék a tiszta járművek 
beszerzésére.
Rugalmasabb szabályozással jobban figyelembe lehet venni ezeknek a – még nem mindenhol 
beszerezhető– járműveknek az elérhetőségét, valamint az adott helyi sajátosságokat és 
pénzügyi lehetőségeket.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 22
(12) preambulumbekezdés

(12) A járművek vásárlására és lízingjére 
vonatkozó kötelezettségeket a közlekedési 
közszolgáltatókra egységesen kell előírni.

(12) A közlekedési közszolgáltatókat 
egységesen ösztönözni kell a járművek 
vásárlására és lízingjére.

Or. en

Indokolás

Lásd a 3. cikk módosításának indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 23
(13) preambulumbekezdés

(13) A tiszta járművek beszerzési ára 
magasabb a hagyományos járművekénél, 
mert e járművek piaca még nem fejlődött ki 
kellő mértékben. E járművek iránt egy 
minimális kereslet létrehozásával
biztosítható, hogy a gyártók kedvezően 
reagáljanak, és hatékonyabb technológiák 
jelenjenek meg a piacon. A kereslet 
növekedésével előálló méretgazdaságosság 
költségcsökkenést eredményez.

(13) A tiszta járművek beszerzési ára 
magasabb a hagyományos járművekénél, 
mert e járművek piaca még nem fejlődött ki 
kellő mértékben. Ezért az ilyen járművek 
iránti korai kereslet létrehozásával
biztosítható, hogy a gyártók kedvezően 
reagáljanak, és hatékonyabb technológiák 
jelenjenek meg a piacon. A kereslet 
növekedésével előálló méretgazdaságosság 
költségcsökkenést eredményez.

Or. de

Indokolás

A kötelező szabályozás alapján létrehozandó minimális kereslet a (10) 
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preambulumbekezdéshez kapcsolódó 3. módosítás indokolásában már említett okok miatt 
elutasítandó. Mindazonáltal a megfelelő ajánlások pozitív hatást gyakorolhatnak a piaci 
bevezetésre.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 24
(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 nemzeti és megfelelő közösségi 
forrásból, például a strukturális és kohéziós 
alapokból nyújtott pénzügyi 
támogatásoknak kell ellensúlyozniuk 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 kitűzött cél, azaz a környezetbarát járművek egy meghatározott kvóta szerinti beszerzésének 
ösztönzése, csak úgy érhető el, ha a közszolgáltatókat ösztönzők rendszere támogatja. Ehhez 
szükség lesz a megfelelő támogatási programokból nyújtott kompenzációkra.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 25
(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 

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

csökkennek a környezeti és egészségi 
hatások.

Or. en

Indokolás

A Bizottság joggal hívja fel a figyelmet arra, hogy a jelentősen drágább járművek beszerzése 
azzal a kockázattal jár, hogy csökken a közlekedési közszolgáltatások versenyképessége más 
közlekedési módokkal szemben, és e beszerzések még inkább igénybe veszik az amúgy is 
korlátozott forrásokkal rendelkező városi és regionális költségvetéseket. Ezenkívül közösségi 
és nemzeti szinten pénzügyi ösztönzőket kell teremteni a helyi és regionális hatóságok 
számára, hogy tiszta járműveket vásároljanak.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 26
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 felhívja a tagállamokat, hogy 
megfelelő intézkedésekkel támogassák az 
államháztartási szervek tiszta járművekre 
irányuló beszerzéseit.

Or. de

Indokolás

El kell tekinteni attól, hogy kötelezettségeket írjanak elő a tagállamok számára. Az ajánlások 
rugalmasabb eszközt kínálnak ahhoz, hogy a tiszta járművek beszerzését azok tényleges 
rendelkezésre állása, az adott helyi sajátosságok és a pénzügyi lehetőségek szerint 
bonyolítsák le. Az államháztartási szervek számára rendelkezésre álló intézkedéseknek olyan 
ösztönzőrendszert kell képezniük, amelyek elősegítik, hogy e szervek e jogszabály szerint 
környezetbarátabb járműveket szerezzenek be.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Módosítás: 27
1. cikk

Ez az irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy lépjenek fel annak érdekében, hogy az 
államháztartási szervek meghatározott 

Ez az irányelv ajánlást fogalmaz meg a 
tagállamok számára, hogy tegyenek 
megfelelő intézkedéseket, amelyek 
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mennyiségben tiszta járműveket 
szerezzenek be.

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az 
államháztartási szervek külön hangsúlyt 
helyezzenek a tiszta járművek beszerzésére.

Or. de

Indokolás

El kell tekinteni attól, hogy kötelezettségeket írjanak elő a tagállamok számára. Ugyanez 
érvényes arra a rendelkezésre is, amely járműbeszerzések esetén kötelezően előírja a 
2005/55/EK irányelv szerinti kiemelten környezetbarát járművek (EEV) arányát. Figyelembe 
véve azt a sokféle körülményt, amelyek között e járműveket használják, továbbá azt, hogy a 
piacon nem állnak rendelkezésre megfelelő járművek, nem kecsegtet sok sikerrel, ha 
meghatározott arányban kötelezően előírják az ilyen jellegű járművek beszerzését.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 28
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 ösztönzőket teremt a 
tagállamok számára, hogy lépjenek fel annak 
érdekében, hogy az államháztartási szervek 
és a magánszektor meghatározott 
mennyiségben tiszta járműveket szerezzenek 
be.

Or. en

Indokolás

A tiszta járművek tekintetében bevezetendő 25%-is kötelező beszerzési kvóta tetemes 
többletköltséget jelent a helyi és regionális hatóságoknak. A drágább járművek beszerzését 
előíró feltételek negatívan hathatnak az állami közlekedési rendszerek versenyképességére. 
Ezért az önkéntesség elve nagyobb mértékben hozzájárulna az irányelv célkitűzéseinek 
megvalósításához. Ezenkívül a magánszektor számára is ösztönzőket kell teremteni, hogy 
bátorítsák a tiszta járművek vásárlására. Ez a megközelítés pozitívabb eredményeket érne el, 
és egyenlő versenyfeltételeket teremtene a köz- és magánszféra között. 

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 29
2. cikk b) pont
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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 nehéz teherjármű”: 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.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 30
2. cikk ba) pont (új)

ba) „tiszta személygépjármű”: a 
70/220/EGK irányelv szerinti legfrissebb 
Euro szennyezőanyag-kibocsátási 
előírásoknak megfelelő új személygépkocsi, 
amelynek CO2-kibocsátása 120 g/km-nél 
(2010-től a 100g/km-nél) kisebb.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 31
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 megfelelő ösztönzőket hoznak 
létre a köz- és magánszektor számára, hogy 
a vásárolt vagy lízingelt, 3,5 tonnánál 
nagyobb engedélyezett maximális 
össztömegű közúti járművek 25 %-a a 2. 
cikkben meghatározott tiszta jármű legyen.

Or. en
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Indokolás

Aktívan támogatni kell, hogy önkéntes alapon a köz- és magánszektor járműbeszerzéseinek 
25%-a tiszta jármű legyen. A tiszta járművek jelenleg jóval drágábbak a hagyományos 
járműveknél. A tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük, hogy valamennyi ágazatot 
ösztönözzék a tiszta járművek önkéntes alapon történő beszerzésére.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 32
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 teljes körében fokozatosan 
növekedjen a 2. cikk szerinti tiszta 
járművek aránya.

Or. pl

Indokolás

Figyelembe véve az EU új tagállamainak pénzügyi lehetőségeit, a „fokozatosan növekedjen a 
[…] tiszta járművek aránya” megfogalmazás elfogadhatóbb és könnyebben végrehajtható.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Módosítás: 33
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 

A tagállamoknak ajánlott megfelelő 
intézkedéseket tenniük, amelyek 
hozzájárulnak ahhoz, hogy az 
államháztartási szervek, valamint az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők (a 
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engedélyezett maximális össztömegű közúti 
járművek 25 %-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen.

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 módosítás a korábbi módosításokból következik. A tiszta járművek beszerzésének 
támogatása csak önkéntes alapon történhet.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 34
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 törekednek arra, 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

Először célként kell kitűzni a tiszta járművek beszerzésére vonatkozó 25%-os kvóta betartását, 
anélkül, hogy azt kötelezően rögzítenék. Ezt többek között az indokolja, hogy a különböző 
járműosztályokban nem állnak rendelkezésre a szükséges technológiák, továbbá hogy 
figyelembe kell venni a mindenkori adottságokat, ami pedig csak az ajánlás rugalmasabb 
eszközével érhető el.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 35
3. cikk (1a) bekezdés (új)
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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 egy 
meghatározott éven belül vásárolt vagy 
lízingelt személygépjárművek 50 %-a a 2. 
cikkben meghatározott tiszta jármű legyen.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 36
4. cikk (1) bekezdés

(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 fogalommeghatározása az 5. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással a műszaki 
fejlődéshez igazítható.

Or. de

Indokolás

A „6. cikk (2) bekezdése” hivatkozás módosítása az „5. cikk (2) bekezdése” hivatkozásra egy 
szerkesztői hiba javítása.

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Módosítás: 37
5. cikk

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság 
segíti.

törölve

(2) Erre a bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében 
foglalt rendelkezések figyelembevételével. 
Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott időtartam ... 
[legfeljebb 3 hónap lehet].
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(3) A bizottság elfogadja eljárási 
szabályzatát.

Or. de

Indokolás

Nincs szükség arra, hogy a Bizottság munkáját egy külön bizottság segítse. A bizottság 
munkájától való eltekintés egyben az igazgatási ráfordítások csökkentésére irányuló 
intézkedés is. 

Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Módosítás: 38
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.

törölve

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

Or. de

Indokolás

Az igazgatási ráfordítások csökkentésére irányuló intézkedés.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 39
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 

(1) A 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott napot követően két évvel a 
tagállamok statisztikát állítanak össze az 
államháztartási szervek és az üzemeltetők 
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államháztartási szervek és az üzemeltetők 
által vásárolt vagy lízingelt kiemelten 
környezetbarát járművek számáról és 
részarányáról.

által vásárolt vagy lízingelt kiemelten 
környezetbarát járművek számáról és 
részarányáról, a járműflottákra vonatkozó 
aktuális EURO kibocsátási átlagértékekről 
és azok éves változásáról.

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

Or. de

Indokolás

Ebben a jelentésben kell dokumentálni a környezetbarát járművek beszerzése és a járműflotta 
modernizálása terén tett előrelépéseket.
A 2 év után készítendő jelentéssel figyelembe veszik a bürokratikus akadályok leépítésére és a 
deregulációra vonatkozó alapvető célkitűzést.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 40
6. cikk (1) bekezdés (1) albekezdés

(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 az 
államháztartási szervek által vásárolt vagy 
lízingelt kiemelten környezetbarát járművek 
számáról és részarányáról.

Or. pl

Indokolás

Az egy vagy két járművel rendelkező kisebb üzemeltetőket, amelyek további járművek 
vásárlása vagy lízingelése mellett döntenek, ezen irányelv (COM(2005)0634 végleges) 
értelmében közigazgatási előírások kötelezik tiszta járművek lízingelésére vagy vásárlására, 
ami jelentős költségekkel jár.
Ez a megfogalmazás sérti a belső piaci szabad verseny elvét, mivel a nagyobb üzemeltetők a 
tiszta járművek beszerzésével kapcsolatban felmerülő költségeket át tudják hárítani az 
ügyfeleikre, míg a kisebbeknek ezáltal likviditásuk forog veszélyben.
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Módosítás, előterjesztette: Matthias Groote, Jutta D. Haug

Módosítás: 41
6. cikk (2) bekezdés

(2) A beérkező információk alapján a 
Bizottság éves jelentést állít össze az 
irányelvben foglalt követelmények 
teljesítéséről.
A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
naptól számítva legkésőbb három év 
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.

(2) A 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott naptól számítva legkésőbb 
három év 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 jelentésben értékelni 
kell az irányelv hatásait, a tagállamok által 
tett intézkedéseket, a további teendők 
szükségességét, és szükség szerint 
javaslatokat kell tenni, különösen a tiszta 
járművek beszerzésére vonatkozó 
kötelezettség bevezetéséről.

Or. de

Indokolás

A módosítás a korábbi módosításokból következik. Az igazgatási ráfordítások csökkentésére 
irányuló intézkedés.

Módosítás, előterjesztette: Karsten Friedrich Hoppenstedt

Módosítás: 42
6. cikk (2) bekezdés

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

(2) A tagállamoktól a 6. cikk (1) bekezdése 
szerint beérkező információk alapján a 7. 
cikk (1) bekezdésében meghatározott naptól 
számítva legkésőbb három év elteltével a 
Bizottság jelentést állít össze az irányelv 
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alkalmazásáról. A jelentésben értékelni kell 
az irányelv hatásait, a tagállamok által tett 
intézkedéseket, a további teendők 
szükségességét, és szükség szerint 
javaslatokat kell tenni, különösen a tiszta 
járművek beszerzésére vonatkozó 
kötelezettség bevezetéséről.

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

Or. de

Indokolás

Az elért haladás és a piaci fejlemények függvényében további intézkedések hozhatók, például 
egy új kötelezettség bevezetése.

Módosítás, előterjesztette: Miroslav Ouzký

Módosítás: 43
6. cikk (2) bekezdés(2) albekezdés

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

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



PE 374.170v01-00 20/20 AM\615586HU.doc

külső fordítás

HU

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.

az irányelv hatásait, a tagállamok által 
benyújtott jelentéseket és a további teendők 
szükségességét, és szükség szerint 
javaslatokat kell tenni, különösen a tiszta 
járművek beszerzésére irányuló
ösztönzőknek a személygépjárművekre és a 
3,5 tonna tömegűnél könnyebb 
tehergépjárművekre történő kiterjesztéséről.

Or. en

Indokolás

A kötelezettségek bevezetése tetemes többletköltséget jelentene a helyi és regionális hatóságok 
számára; ezért megfelelő ösztönzőket kell teremteni, hogy növeljék az önkéntes alapon 
beszerzett tiszta járművek számát, amihez azonban elégséges pénzügyi források is 
szükségesek.


