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Módosítás 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat

Elutasításra irányuló javaslat

Az Európai Parlament elutasítja a 
Bizottság javaslatát.

Or. de

Indokolás

A javaslat sérti a szabad piacgazdaság gondolatát és alapvetően beleavatkozik a területi 
hatóságok beszerezési lehetőségeibe. Ezenfelül a felülvizsgált javaslat figyelmen kívül hagyja 
a bizottságok 2006. június 29-én elfogadott álláspontját (A6-0232/2006).

Módosítás 13
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ezen irányelv célja a tiszta és 
energiatakarékos járművek piacának 
fellendítése, valamint különösen – mivel 
ez alapvető környezeti hatással bírna – a 
nagy mennyisségben gyártott szabványos 
járművek (mint a személygépkocsik, 
buszok, tehergépjárművek stb.) piacának 
befolyásolása. Következésképpen az 
irányelv nem kívánja befolyásolni a
létfontosságú vészhelyzeti ellátásnál 
használt járművekre vagy a nagyon 
speciális járművekre vonatkozó beszerzési 
döntéseket.

Or. en

Indokolás
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A készenléti járművek és az egyéb nagyon speciális járművek drágák, és azokat kis 
mennyiségben gyártják, ami azt jelenti, hogy azok nem jelentenek hatékony hajtóerőt a piac 
számára.

Módosítás 14
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek 
ára kezdetben magasabb a hagyományos 
járművekénél. Az ilyen járművek iránti 
elégséges kereslet megteremtésével 
biztosítható, hogy a méretgazdaságosság 
révén csökkenjenek az árak.

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek 
ára kezdetben magasabb a hagyományos 
járművekénél. Az ilyen járművek iránti 
elégséges kereslet megteremtésével 
biztosítható, hogy a méretgazdaságosság 
révén csökkenjenek az árak, valamint hogy 
a mellékletben meghatározott összes tüzel
őanyag tekintetében létrehozzák az
ellátáshoz szükséges létesítményeket.

Or. es

Módosítás 15
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek 
ára kezdetben magasabb a hagyományos 
járművekénél. Az ilyen járművek iránti 
elégséges kereslet megteremtésével 
biztosítható, hogy a méretgazdaságosság 
révén csökkenjenek az árak.

(11) A tiszta és energiatakarékos járművek 
ára kezdetben magasabb a hagyományos 
járművekénél. Az ilyen járművek iránti 
elégséges kereslet megteremtésével a 
méretgazdaságosság révén csökkenthetők
az árak.

Or. de

Indokolás
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Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der EU-
Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Módosítás 16
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A piacra kifejtett legnagyobb hatás –
és az optimális költség-haszon arány – úgy 
érhető el, ha kötelezővé teszik a jármű
egész életciklusára megállapított, az 
energiafelhasználással, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek
odaítélési szempontként való bevonását a 
tömegközlekedési szolgáltatások nyújtására 
használt járművekre vonatkozó 
közbeszerzési eljárásba.

(13) A piacra kifejtett hatás és az optimális 
költség-haszon arány úgy érhető el, ha a 
jármű egész életciklusára megállapított, az 
energiafelhasználással, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket 
odaítélési szempontként bevonják a 
tömegközlekedési szolgáltatások nyújtására 
használt járművekre vonatkozó 
közbeszerzési eljárásba.

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak az a feltevése, miszerint a jármű egész életciklusára megállapított, az 
energiafelhasználással, valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
költségek odaítélési szempontként való bevonásával a legnagyobb piaci hatás és optimális 
költség-haszon arány lenne elérhető, kizárja az olyan gazdasági odaítélési szempontot, mint 
pl. a karbantartási költségek. A tiszta és energiatakarékos járművek beszerezése tekintetében 
a felülvizsgált javaslatban említett környezeti kritériumok csupán másodlagos jelentőséggel 
bírnak.

Módosítás 17
Anja Weisgerber
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Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) Az energiafelhasználással, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek 
odaítélési szempontként való bevonása 
nyomán nem emelkedik a teljes költség, 
csak arról van szó, hogy a teljes 
életciklusra vonatkozó költségeket eleve 
figyelembe veszik a közbeszerzési
határozatok során. A kibocsátási 
határértékeket rögzítő Euro-kibocsátási el
őírásokat kiegészítve a jelen szemlélet a 
tényleges kibocsátások költségvonzatát 
veszi alapul, és így nincs szükség további 
normák megállapítására.

(14) Az energiafelhasználással, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek 
odaítélési szempontként való bevonása 
nyomán a teljes életciklusra vonatkozó 
költségek eleve figyelembe vehetők a 
közbeszerzési határozatok során. A 
kibocsátási határértékeket rögzítő Euro-
kibocsátási előírásokat kiegészítve a jelen 
szemlélet a tényleges kibocsátások 
költségvonzatát veszi alapul, és így nincs 
szükség további normák megállapítására.

Or. de

Indokolás

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten 
anfallen, trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs 
abhängt (z.B. Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; 
Einsatz in Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche 
Verwaltungsaufwand bei einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der 
CO2-Emissionen und der Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten 
entstehen, die  zu Steigerungen bei den Ticketpreisen führen.

Módosítás 18
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(15) Az ExternE tanulmány, a Bizottság 
Tiszta levegőt Európának programja 
(CAFE) és a HEATCO tanulmány 
információval szolgálnak a széndioxid, a 
NOx, a nem-metán szénhidrogének és a 
szilárd részecskék kibocsátásával 
kapcsolatos költségekről. Az odaítélési 
eljárás egyszerűsége végett a költségek a 
jelenlegi értékekre vonatkoznak.

(15) Az ExternE tanulmány, a Bizottság 
Tiszta levegőt Európának programja 
(CAFE) és a HEATCO tanulmány 
információval szolgálnak a széndioxid, a 
NOx, a nem-metán szénhidrogének és a 
szilárd részecskék kibocsátásával 
kapcsolatos költségekről. Azonban 
különbséget kell tenni az üvegházhatást 
okozó gázok és a mérgező anyagok között, 
mivel az utóbbiak esetében ez azt 
jelentené, hogy az emberi egészség 
pénzben kifejezhető értéket kapna.

Or. en

Módosítás 19
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tiszta és energiatakarékos járm
űvek beszerzésére alkalmazandó feltételek 
kötelező alkalmazása nem jelenti az egyéb 
lényeges odaítélési szempontok kizárását. 
Továbbá ugyanúgy nem zárja ki a 
környezetbarátabb üzemre átépített járm
űvek használatát sem.

törölve

Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy egyéb szempontokat és módszereket is lehet használni az ezen irányelvben 
meghatározott szempontok mellett. Ezért ez a preambulumbekezdés módosult, és annak 
szövege új cikk formájában az irányelv fő rendelkezései között, a 4. cikk után kap helyet.

Módosítás 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tiszta és energiatakarékos járművek 
beszerzésére alkalmazandó feltételek 
kötelező alkalmazása nem jelenti az egyéb 
lényeges odaítélési szempontok kizárását. 
Továbbá ugyanúgy nem zárja ki a 
környezetbarátabb üzemre átépített járm
űvek használatát sem.

(16) A tiszta és energiatakarékos járművek 
beszerzésére alkalmazandó feltételek 
kötelező alkalmazása nem jelenti az 
odaítélési szempontok rangsorolását vagy
az egyéb lényeges odaítélési szempontok 
kizárását. Továbbá ugyanúgy nem zárja ki a 
környezetbarátabb üzemre átépített járm
űvek használatát sem.

Or. en

Indokolás

Az odaítélési szempontok rangsorolása az egyes közbeszerzési hatóságok felelőssége. Az 
irányelvnek tisztáznia kell, hogy az államháztartási szervek részére biztosítják a 
rugalmasságot az általuk alkalmazandó közbeszerezési eljárások tekintetében, valamint 
abban, hogy a végső beszerzési döntéseikben milyen súlyt helyeznek a jármű egész 
élettartamára megállapított költségekkel kapcsolatos odaítélési szempontokra.

Módosítás 21
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A tiszta és energiatakarékos járművek 
beszerzésére alkalmazandó feltételek 
kötelező alkalmazása nem jelenti az egyéb 
lényeges odaítélési szempontok kizárását. 
Továbbá ugyanúgy nem zárja ki a 
környezetbarátabb üzemre átépített járm
űvek használatát sem.

(16) A tiszta és energiatakarékos járművek 
beszerzésére alkalmazandó feltételek 
önkéntes alkalmazása nem jelenti az egyéb 
lényeges odaítélési szempontok kizárását. 
Továbbá ugyanúgy nem zárja ki a 
környezetbarátabb üzemre átépített járm
űvek használatát sem.

Or. de

Indokolás

A szubszidiaritás elve sérelmének elkerülése érdekében az EK-Szerződés 5. cikke értelmében 
EU-s szinten nem szabad a tiszta és energiatakarékos járművek beszerezésére vonatkozó 
feltételek kötelező alkalmazását előírni. Az energiafelhasználással, valamint a széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos költségek odaítélési szempontként való kötelező
bevonása az EU általános közbeszerzési irányelveibe ütközik.
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Módosítás 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) A 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelvben megállapított küszöbértékeket 
kell alkalmazni.

Or. de

Indokolás

Tisztázni kell, hogy a 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvben megállapított minimum
küszöbértékeket kell alkalmazni. A kisebb mértékű beszerzések kivételt képeznek annak 
érdekében, hogy biztosítsák a szabályozás megvalósíthatóságát.

Módosítás 23
Hanne Dahl

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A fosszilis energiából származó szén-
dioxidra kivetett egységes 
minimumadóból egy olyan alap jön létre, 
amelyből finanszírozni lehet a megújuló 
energiára való áttérést célzó 
beruházásokat, hozzájárulva ezáltal az 
energiamegtakarításhoz.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás olyan nagy jelentőséggel bír, hogy komoly lépéseket kell tennünk a 
tisztább és energiatakarékosabb közúti járművek támogatása tekintetében.
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Módosítás 24
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Mivel a tiszta és energiatakarékos 
járművek használatának előmozdítására 
irányuló célkitűzést a tagállamok külön-
külön nem képesek megfelelően 
megvalósítani, és ezért közösségi 
fellépésre van szükség az európai ipar 
fejlesztéseinek költséghatékonyságát 
biztosító kritikus mennyiség 
megteremtéséhez, a Közösség a 
szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott elve alapján intézkedéseket 
fogadhat el. Az e cikkben meghatározott 
arányosság elve szerint az irányelv a célok 
eléréséhez szükséges mértéken nem lép 
túl.

törölve

Or. de

Indokolás

A Bizottság egyszerűen azt feltételezi, hogy a tagállamok önmagukban nem képesek 
megvalósítani megfelelő módon a tiszta és energiatakarékos járművek használatának el
őmozdítására irányuló célkitűzéseket, valamint hogy a közösségi szintű intézkedésekkel érhető
el az európai ipar költséghatékony fejlesztését biztosító kritikus járműmennyiség.

Módosítás 25
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
továbbra is támogatniuk kell az olyan
városi közlekedési kezdeményezéseket, 
mint a CIVITA program és az „Intelligens 
energia – Európa” program.
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Or. de

Indokolás

A CIVITAS programhoz vagy az „Intelligens energia – Európa” programhoz hasonló EU-s 
kezdeményezések igen sikeresnek bizonyultak a tiszta és energiatakarékos járművek 
használatának előmozdításában, és ezért továbbra is támogatni kell azokat.

Módosítás 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19a) A tagállamoknak és a Bizottságnak 
továbbra is támogatniuk kell az olyan 
városi közlekedési kezdeményezéseket, 
mint a CIVITA program és az „Intelligens
energia – Európa” program.

Or. de

Indokolás

A CIVITAS programhoz vagy az „Intelligens energia – Európa” programhoz hasonló EU-s 
kezdeményezések igen sikeresnek bizonyultak a tiszta és energiatakarékos járművek 
használatának előmozdításában, és ezért továbbra is támogatni kell azokat.

Módosítás 27
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az irányelv a tiszta és energiatakarékos 
járművek használatának előmozdítása 
céljából előírja a jármű egész életciklusára 
megállapított, az energiafelhasználással, 
valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek 
odaítélési szempontként való bevonását a 
közúti járművekre vonatkozó, a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által végzett 
közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek 
szempontként való bevonását az ilyen járm
űvekre az államháztartási szervekkel 
fennálló szerződéses viszony, illetve azok 
szakszolgálati vagy más engedélye alapján 
eljáró üzemeltető által bonyolított 
beszerzési eljárásba.

Az irányelv a tiszta és energiatakarékos 
járművek használatának előmozdítása 
céljából előírja a jármű egész életciklusára 
megállapított, az energiafelhasználással, 
valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek 
odaítélési szempontként való bevonását a 
közúti járművekre vonatkozó, a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által végzett 
közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek 
szempontként való bevonását az ilyen járm
űvekre az államháztartási szervekkel 
fennálló szerződéses viszony, illetve azok 
szakszolgálati vagy más engedélye alapján 
eljáró üzemeltető által bonyolított 
beszerzési eljárásba. Nem tartoznak az 
irányelv hatálya alá azok a közúti járm
űvek, amelyeket a hatóságok/üzemeltetők 
a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatban 
az üzemeltetés támogatása vagy az 
infrastruktúra fenntartása céljából 
alkalmaznak.

Or. de

Indokolás

A helyi tömegközlekedéssel összefüggésben használt speciális járműveket, mint a fels
ővezetékek karbantartására szolgáló járművek, igen kis mennyiségben, egyedi kivitelben 
szerzik be. A ilyen járműveket ki kell zárni az irányelv hatálya alól, mivel e járművek 
életciklusa igen változó, és ezért nincs szükség az energiafogyasztás és a szennyezőanyag-
kibocsátás összehangolt kiszámítására. A kizárással csökkennek az irányelv végrehajtásának 
és alkalmazásának ellenőrzésére fordított költségek.

Módosítás 28
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az irányelv a tiszta és energiatakarékos 
járművek használatának előmozdítása 
céljából előírja a jármű egész életciklusára 
megállapított, az energiafelhasználással, 
valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek 
odaítélési szempontként való bevonását a
közúti járművekre vonatkozó, a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által végzett
közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek 
szempontként való bevonását az ilyen járm
űvekre az államháztartási szervekkel 
fennálló szerződéses viszony, illetve azok 
szakszolgálati vagy más engedélye alapján 
eljáró üzemeltető által bonyolított 
beszerzési eljárásba.

Az irányelv a tiszta és energiatakarékos 
járművek használatának előmozdítása 
céljából előírja a jármű egész életciklusára 
megállapított, az energiafelhasználással, 
valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek 
odaítélési szempontként való bevonását az 
új közúti járművekre vonatkozó, a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által végzett 
közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek 
szempontként való bevonását az ilyen járm
űvekre az államháztartási szervekkel 
fennálló szerződéses viszony, illetve azok 
szakszolgálati vagy más engedélye alapján 
eljáró üzemeltető által bonyolított 
beszerzési eljárásba.

Ezen irányelv alkalmazásában:

- „közúti jármű”: N2 vagy N3 besorolású 
jármű; amennyiben azt egy közszolgáltató 
személyszállításra használja, a jármű az 
M3-as besorolást kapja.

- „közszolgáltató”: a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról szóló
2007. október 23-i, 1370/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1 foglalt 
meghatározás szerint.
1 HL L 315., 2007.12.3., 1. o.

Or. en

Módosítás 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy Tárgy és célkitűzés
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Az irányelv a tiszta és energiatakarékos 
járművek használatának előmozdítása 
céljából előírja a jármű egész életciklusára 
megállapított, az energiafelhasználással, 
valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek
odaítélési szempontként való bevonását a 
közúti járművekre vonatkozó, a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által végzett 
közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek 
szempontként való bevonását az ilyen járm
űvekre az államháztartási szervekkel 
fennálló szerződéses viszony, illetve azok 
szakszolgálati vagy más engedélye alapján 
eljáró üzemeltető által bonyolított 
beszerzési eljárásba.

Ezen irányelv célja a környezetbarát és 
energiatakarékos járművek piacának 
támogatása és fejlesztése. A jármű egész 
élettartamára megállapított tényleges 
költségek – beleértve a környezeti 
költségeket is – közbeszerzési eljárásokba 
való bevonása e cél elérésének egyik 
eszköze. Az irányelv a tiszta és 
energiatakarékos járművek használatának el
őmozdítása céljából előírja a jármű egész 
életciklusára megállapított, az 
energiafelhasználással, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek 
odaítélési szempontként való bevonását a 
közúti járművekre vonatkozó, a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által végzett 
közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek 
szempontként való bevonását az ilyen járm
űvekre az államháztartási szervekkel 
fennálló szerződéses viszony, illetve azok 
szakszolgálati vagy más engedélye alapján 
eljáró üzemeltető által bonyolított 
beszerzési eljárásba.

Or. de

Indokolás

A közbeszerzési rendszer az energiatakarékos és környezetbarát járművek piaca fejlesztésének 
hatékony eszköze.

Módosítás 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Az irányelv a tiszta és energiatakarékos 
járművek használatának előmozdítása 
céljából előírja a jármű egész életciklusára 
megállapított, az energiafelhasználással, 
valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségek
odaítélési szempontként való bevonását a
közúti járművekre vonatkozó, a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által végzett 
közbeszerzési eljárásba, illetve ugyanezek 
szempontként való bevonását az ilyen 
járművekre az államháztartási szervekkel 
fennálló szerződéses viszony, illetve azok 
szakszolgálati vagy más engedélye alapján 
eljáró üzemeltető által bonyolított 
beszerzési eljárásba.

Az irányelv a tiszta és energiatakarékos 
járművek használatának előmozdítása 
céljából javasolja a jármű egész 
életciklusára megállapított 
energiafelhasználás, valamint a széndioxid- 
és szennyezőanyag-kibocsátás 
iránymutatásként való bevonását az új
közúti járművekre vonatkozó, a 
2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelv 
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által végzett 
közbeszerzési eljárásba, illetve az 
államháztartási szervekkel fennálló szerz
ődéses viszony, illetve azok szakszolgálati 
vagy más engedélye alapján eljáró 
üzemeltető által bonyolított beszerzési 
eljárásba.

(Az iránymutatással kapcsolatos módosítás
az egész szövegre vonatkozik. A módosítás 
elfogadása szükségessé teszi az egész 
szöveg ennek megfelelő módosítását. Az 
„odaítélési szempontok” vagy „feltételek” 
– amennyiben azt odaítélési szempont 
jelentésben használják – kifejezések 
helyébe az „iránymutatás” szó lép.)

Or. de

Indokolás

A javaslat ugyan átveszi az EU-s közbeszerzési irányelvek szóhasználatát, azonban ütközik az 
EU-s közbeszerzési jog alapelvével. Ez a gyakorlatban a közbeszerzési döntéshozatal 
torzulásához vezet. A közbeszerzési szóhasználattól való egyértelmű elhatárolódás érdekében 
az „iránymutatás” kifejezést kell választani. Számos területen a helyi hatóságok rá vannak 
kényszerülve a használt gépjárművek beszerzésére.

Módosítás31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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Ezen irányelv alkalmazásában:

- „közúti jármű”: a melléklet 3. 
táblázatában felsorolt járműkategóriákba
tartozó jármű;

- „üzemeltető”: az első bekezdésben 
említett üzemeltető, aki a vasúti és közúti 
személyszállítási közszolgáltatásról szóló
2007. október 23-i, 1370/2007/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 szerinti 
közszolgáltatási szerződés alapján
közszolgáltatási feladatokat lát el.
1 HL L 315., 2007.12.3., 1. o.

Or. en

Módosítás 32
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk
A következő járműtípusok nem tartoznak 
ezen irányelv hatálya alá:
- a létfontosságú vészhelyzeti ellátásban 
használt járművek, mint a mentőautók, a 
szerv- és vérszállításra használt járművek, 
a tűzoltóautók vagy a mentésre használt 
járművek, valamint a polgári védelemben 
használt járművek;

- a kis mennyiségben gyártott, nagyon 
speciális járművek.

Or. en

Indokolás

Pontosítani kell az irányelv hatályát. A készenléti járművek és az egyéb nagyon speciális járm
űvek drágák, és azokat kis mennyiségben gyártják, ami azt jelenti, hogy azok nem jelentenek 
hatékony hajtóerőt a piac számára.
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Módosítás 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. cikk

A következő közúti járműtípusok nem 
tartoznak ezen irányelv hatálya alá:
- a tömegközlekedési szektorban használt, 
a működés támogatására vagy az 
infrastruktúra fenntartására szolgáló 
speciális járművek,

- a tűzoltóságok, köztisztasági vállalatok 
által használt és a csatornatisztítására 
szolgáló speciális járművek.

Or. en

Indokolás

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of 
sewage systems are procured/purchased only in very small volumes and have always 
individual design/equipment which can considerably influence the energy consumption and 
emissions. These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive 
cycles for those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of 
energy consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these 
vehicles from the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.

Módosítás 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tiszta és energiatakarékos járművek 
beszerzése

Tiszta és energiatakarékos járművek 
beszerzése
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(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontig a 2004/17/EK és 
a 2004/18/EK irányelv értelmében vett 
ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. 
cikkben meghatározott módszer alapján 
járnak el minden olyan esetben, amikor a 
járművek egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket a
közúti járművek közbeszerzési eljárása 
során odaítélési szempontként alkalmazzák.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontig az 1a. cikk
értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek a 2a. és a 3. cikkben 
meghatározott módszer alapján járnak el 
minden olyan esetben, amikor a járművek 
egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket az új
közúti járművek közbeszerzési eljárása 
során odaítélési szempontként alkalmazzák.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által bonyolított, a
közúti járművek beszerzését célzó eljárás 
során odaítélési szempontként alkalmazzák 
a járművek egész életciklusára 
megállapított energiafelhasználási 
költségeket, valamint a széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
költségeket, a 3. cikkben meghatározott 
módszernek megfelelően.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által bonyolított, az új
közúti járművek beszerzését célzó eljárás 
során odaítélési szempontként alkalmazzák 
a járművek egész életciklusára 
megállapított energiafelhasználási 
költségeket, valamint a széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
költségeket, a 2a. és a 3. cikkben 
meghatározott módszernek megfelelően.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a személyszállítási 
tömegközlekedési szolgáltatásoknak az 
államháztartási szervek szakszolgálati vagy 
más engedélye alapján történő
üzemeltetéséhez használt közúti járművek 
beszerzésére alkalmazzák a járművek egész 
életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. 
cikkben meghatározott módszernek 
megfelelően.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a személyszállítási 
tömegközlekedési szolgáltatásoknak az 
államháztartási szervek szakszolgálati vagy 
más engedélye alapján történő
üzemeltetéséhez használt új közúti járm
űvek beszerzésére alkalmazzák a járművek 
egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 2a. 
és a 3. cikkben meghatározott módszernek 
megfelelően.

Or. de

Indokolás

Számos területen a helyi hatóságok rá vannak kényszerülve a használt gépjárművek 
beszerzésére.
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Módosítás 35
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv értelmében vett 
ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. 
cikkben meghatározott módszer alapján 
járnak el minden olyan esetben, amikor a 
járművek egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket a 
közúti járművek közbeszerzési eljárása 
során odaítélési szempontként alkalmazzák.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv értelmében vett 
ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. 
cikkben meghatározott módszer vagy egy 
azzal egyenértékű és erre alkalmasnak tűn
ő modellezési módszer alapján járnak el 
minden olyan esetben, amikor a járművek 
egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket a 
közúti járművek közbeszerzési eljárása 
során odaítélési szempontként alkalmazzák.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek lehetővé kell tennie a „legjobb gyakorlatok” kifejlesztését, megengedve a helyi 
tömegközlekedési hatóságoknak és üzemeltetőknek vagy saját modellezési módszereik, vagy az 
irányelvben javasolt módszer alkalmazását. Ezáltal a modellezési módszerek is 
alkalmazhatóvá válnak, amelyek a kibocsátás értékelésére vonatkozó well-to-wheel
megközelítést követik.

Módosítás 36
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv értelmében vett 
ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. 
cikkben meghatározott módszer alapján 
járnak el minden olyan esetben, amikor a 
járművek egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket a
közúti járművek közbeszerzési eljárása 
során odaítélési szempontként alkalmazzák.

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb a 7. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott időpontig a 2004/17/EK és a 
2004/18/EK irányelv értelmében vett 
ajánlatkérők vagy ajánlatkérő szervek a 3. 
cikkben meghatározott módszer vagy egy 
azzal egyenértékű és erre alkalmasnak tűn
ő modellezési módszer alapján járnak el 
minden olyan esetben, amikor a járművek 
egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket az új
közúti járművek közbeszerzési eljárása 
során odaítélési szempontként alkalmazzák.

Or. en

Indokolás

Az irányelv célkitűzése, hogy a környezeti szempontok a közbeszerzési eljárás szerves részét 
képezzék. Néhány szerződő hatóság ezt már bonyolult modellezésen keresztül csinálja. Az 
irányelvnek lehetővé kell tennie, hogy folytassák a legjobb gyakorlatok kifejlesztését, 
megengedve a szerződő hatóságoknak, hogy vagy az irányelvben meghatározott módszert,
vagy egy azzal egyenértékű saját modellezési módszert alkalmazzanak. Ez azzal a további el
őnnyel jár, hogy lehetővé teszi a szerződő hatóságoknak a well-to-wheel kibocsátás 
kiszámításához használt modellezés alkalmazását. Ez jelenleg nem lehetséges a 3. cikkben 
jelenleg meghatározott módszer alapján.

Módosítás 37
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által bonyolított, a 
közúti járművek beszerzését célzó eljárás 
során odaítélési szempontként alkalmazzák 
a járművek egész életciklusára 
megállapított energiafelhasználási 
költségeket, valamint a széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
költségeket, a 3. cikkben meghatározott 
módszernek megfelelően.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által bonyolított, a 
közúti járművek beszerzését célzó eljárás 
során odaítélési szempontként alkalmazzák 
a járművek egész életciklusára 
megállapított energiafelhasználási 
költségeket, valamint a széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
költségeket, a 3. cikkben meghatározott 
módszernek vagy egy azzal egyenértékű és 
erre alkalmasnak tűnő modellezési 
módszernek megfelelően.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek lehetővé kell tennie a „legjobb gyakorlatok” kifejlesztését, megengedve a 
tömegközlekedési hatóságoknak és üzemeltetőknek vagy saját modellezési módszereik, vagy az 
irányelvben javasolt módszer alkalmazását. Ezáltal a modellezési módszerek is 
alkalmazhatóvá válnak, amelyek a kibocsátás értékelésére vonatkozó well-to-wheel 
megközelítést követik.

Módosítás 38
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által bonyolított, a
közúti járművek beszerzését célzó eljárás 
során odaítélési szempontként alkalmazzák 
a járművek egész életciklusára 
megállapított energiafelhasználási 
költségeket, valamint a széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
költségeket, a 3. cikkben meghatározott 
módszernek megfelelően.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelv értelmében vett ajánlatkérők vagy 
ajánlatkérő szervek által bonyolított, az új
közúti járművek beszerzését célzó eljárás 
során odaítélési szempontként alkalmazzák 
a járművek egész életciklusára 
megállapított energiafelhasználási 
költségeket, valamint a széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátással kapcsolatos 
költségeket, a 3. cikkben meghatározott 
módszernek vagy egy azzal egyenértékű és 
erre alkalmasnak tűnő modellezésnek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

Számos városi közlekedési vállalat és kisebb üzemeltető alkalmaz használt gépjárműveket, és 
gyakran azokat nem hivatalos pályázati eljárás keretében szerzik be; ezen irányelv előírásai
aránytalan terhet rónának az ilyen szervezetekre. Az irányelvnek ki kell zárnia a használt járm
űveket. Az irányelv célkitűzése, hogy a környezeti szempontok a közbeszerzési eljárás szerves 
részét képezzék. Néhány szerződő hatóság ezt már bonyolult modellezésen keresztül csinálja.

Módosítás 39
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a személyszállítási 
tömegközlekedési szolgáltatásoknak az 
államháztartási szervek szakszolgálati vagy 
más engedélye alapján történő
üzemeltetéséhez használt közúti járművek 
beszerzésére alkalmazzák a járművek egész 
életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. 
cikkben meghatározott módszernek 
megfelelően.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a személyszállítási 
tömegközlekedési szolgáltatásoknak az 
államháztartási szervek szakszolgálati vagy 
más engedélye alapján történő
üzemeltetéséhez használt közúti járművek 
beszerzésére alkalmazzák a járművek egész 
életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. 
cikkben meghatározott módszernek vagy 
egy azzal egyenértékű és erre alkalmasnak 
tűnő modellezésnek megfelelően.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek lehetővé kell tennie a „legjobb gyakorlatok” kifejlesztését, megengedve a 
tömegközlekedési hatóságoknak és üzemeltetőknek vagy saját modellezési módszereik, vagy az 
irányelvben javasolt módszer alkalmazását. Ezáltal a modellezési módszerek is 
alkalmazhatóvá válnak, amelyek a kibocsátás értékelésére vonatkozó well-to-wheel 
megközelítést követik.

Módosítás 40
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a személyszállítási 
tömegközlekedési szolgáltatásoknak az 
államháztartási szervek szakszolgálati vagy 
más engedélye alapján történő
üzemeltetéséhez használt közúti járművek 
beszerzésére alkalmazzák a járművek egész 
életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. 
cikkben meghatározott módszernek 
megfelelően.

(3) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
legkésőbb 2012. január 1-jétől kezdődően 
minden, a személyszállítási 
tömegközlekedési szolgáltatásoknak az 
államháztartási szervek szakszolgálati vagy 
más engedélye alapján történő
üzemeltetéséhez használt új közúti járm
űvek beszerzésére alkalmazzák a járművek 
egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználási költségeket, valamint a 
széndioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátással kapcsolatos költségeket, a 3. 
cikkben meghatározott módszernek vagy 
egy azzal egyenértékű és erre alkalmasnak 
tűnő modellezésnek megfelelően.

Or. en

Indokolás

Számos városi közlekedési vállalat és kisebb üzemeltető alkalmaz használt gépjárműveket, és 
gyakran azokat nem hivatalos pályázati eljárás keretében szerzik be; ezen irányelv előírásai 
aránytalan terhet rónának az ilyen szervezetekre. Az irányelvből ki kell zárnia a használt járm
űveket. Az irányelv célkitűzése, hogy a környezeti szempontok a közbeszerzési eljárás szerves 
részét képezzék. Néhány szerződő hatóság ezt már bonyolult modellezésen keresztül csinálja. 
Az irányelvnek lehetővé kell tennie, hogy folytassák a legjobb gyakorlatok kifejlesztését, 
megengedve a szerződő hatóságoknak, hogy vagy az irányelvben meghatározott módszert,
vagy egy azzal egyenértékű saját modellezési módszert alkalmazzanak.

Módosítás 41
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azok a helyi, regionális vagy nemzeti 
hatóságok, amelyek adott éves 
közbeszerzéseiknek legalább 75%-át tiszta 
és energiatakarékos járművek teszik ki, 
használhatják a „tiszta és 
energiatakarékos városi közúti 
közlekedés” címkét. A Bizottság 
gondoskodik e címke egységes 
megjelenésről.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás az előadó módosításán alapul, azonban azt javasolja, hogy a címke 
használatát azokra az államháztartási szervekre kell korlátozni, amelyek a járműveik döntő
többségét környezetvédelmi teljesítmény alapján szerzik be.

Módosítás 42
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó
közúti járművek gyártóinak a járművek 
értékesítésekor indikatív adatokkal kell 
szolgálniuk az adott járművek egész 
élettartamára vonatkozó 
energiafogyasztásról, széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátásról.

Or. en

Indokolás

A közúti járművek beszerzési szakaszában a gyártók vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy 
a járművek értékesítésekor indikatív adatokkal szolgáljanak a járműveik egész élettartamára 
vonatkozó energiafogyasztásról, széndioxid- és szennyezőanyag-kibocsátásról. Az „öko-
címkére” vonatkozóan már van példa az EU-s jogalkotásban.

Módosítás 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
2 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. cikk

Lehetőségek az 1. és 2. cikk 
alkalmazásánál
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Az 1. és 2. cikkben foglalt
követelményeket az alábbi lehetőségek 
révén kell teljesíteni:

a) a közúti jármű beszerzési
dokumentációjában az 
energiahatékonyságra és a 
környezetvédelmi teljesítményre 
vonatkozó műszaki előírások 
meghatározása a figyelembe vett
hatásokkal, valamint további környezeti 
hatásokkal kapcsolatban; vagy

b) az energetikai vonzat és a környezeti 
hatások beépítése a beszerzési döntésbe, 
ami szerint:

- abban az esetben, ha közbeszerzési 
eljárást kell alkalmazni, akkor erre a 
hatások odaítélési szempontként való 
alkalmazásával kerül sor; valamint

- abban az esetben, ha ezeket a hatásokat
a beszerzési döntésbe való beépítés 
céljából pénzben fejezik ki, akkor a 3. 
cikkben meghatározott módszert kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A rendelkezés sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamoknak annak eldöntésében, 
hogy mily módon tegyenek eleget az 1. és 2. cikkben foglalt követelményeknek. Figyelembe 
veszi továbbá, hogy a tagállamok már mit értek el a nemzeti rendelkezések és a különböző
szabványok segítségével.

Módosítás 44
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az energiafelhasználással és a környezeti 
terheléssel kapcsolatos költségek odaítélési 
szempontként történő bevonása a járművek 
beszerzésébe

Az energiafelhasználással és a környezeti 
terheléssel kapcsolatos költségek odaítélési 
szempontként történő bevonása az új járm
űvek beszerzésébe
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Or. en

Indokolás

Számos városi közlekedési vállalat és kisebb üzemeltető alkalmaz használt gépjárműveket; 
ezen irányelv előírásai aránytalan terhet rónának az ilyen szervezetekre. Az irányelvből ki kell 
zárnia a használt járműveket.

Módosítás 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a 
közbeszerzések tárgyát képező járművek 
üzemeltetésével járó, a járművek egész 
életciklusára megállapított 
energiafelhasználásból, széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátásból eredő
költségeket az alábbi a), b) és c) pontban 
foglalt módszer szerint kell pénzben 
kifejezni és kiszámítani.

(1) A 2a. cikk b) pontjának
alkalmazásában a közbeszerzések tárgyát 
képező új járművek üzemeltetésével járó, a 
járművek egész életciklusára megállapított 
energiafelhasználásból, széndioxid- és 
szennyezőanyag-kibocsátásból eredő
költségeket az alábbi a), b) és c) pontban 
foglalt módszer szerint kell pénzben 
kifejezni és kiszámítani.

Or. de

Indokolás

Számos területen a helyi hatóságok rá vannak kényszerülve a használt gépjárművek 
beszerzésére.

Módosítás 46
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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- minden energiaegységnek csak egyféle 
pénzérték felelhet meg. Ez az egyedi 
pénzérték a benzinhez és a dízelolajhoz 
rendelt energiaegységek közül az 
alacsonyabbnak az adót nem tartalmazó 
ára, amennyiben az üzemanyagot 
közlekedési céllal használják;

- minden energiaegységnek csak egyféle 
pénzérték felelhet meg. Ez az egyedi 
pénzérték a benzinhez és a dízelolajhoz 
rendelt energiaegységek közül az 
alacsonyabbnak az adót tartalmazó ára, 
amennyiben az üzemanyagot közlekedési 
céllal használják;

Or. en

Indokolás

A legtöbb államháztartási szerv az összes többi fogyasztóhoz hasonlóan üzemanyagadót fizet, 
amely a jármű teljes életciklusára vonatkozó üzemanyagköltség részét képezi.

Módosítás 47
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell 
kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a 
jármű teljes élettartama alatt megtett 
távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak 
a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban 
kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. 
táblázatában szereplő kilogrammonkénti 
költséggel.

b) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell 
kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a 
jármű teljes élettartama alatt megtett 
távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak 
a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban 
kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. 
táblázatában szereplő kilogrammonkénti 
költséggel vagy egy magasabb költséggel.

Or. en

Indokolás

Amennyiben az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos célértékekre vonatkozó 
kötelezettségvállalások okán például az államháztartási szervek a széndioxid-kibocsátások 
tekintetében a táblázatban szereplő értékeknél magasabb értéket kívánnak meghatározni, 
lehetőségük van így tenni.
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Módosítás 48
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell 
kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a 
jármű teljes élettartama alatt megtett 
távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak 
a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban 
kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. 
táblázatában szereplő kilogrammonkénti 
költséggel.

b) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell 
kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a 
jármű teljes élettartama alatt megtett 
távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak
a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban 
kifejezett értékével, valamint vagy a közúti 
gépjármű gyártója által megadott 
indikatív adatok szerinti, vagy a beszerző
számára megfelelőnek tűnő, ezzel 
egyenértékű modellezési módszer szerinti
kilogrammonkénti költséggel.

Or. en

Indokolás

Az irányelv célkitűzése, hogy a környezeti szempontok a közbeszerzési eljárás szerves részét 
képezzék. Néhány járműbeszerző ezt már bonyolult modellezésen keresztül csinálja. Az 
irányelvnek lehetővé kell tennie, hogy folytassák ezeket a legjobb gyakorlatokat, választási 
lehetőséget biztosítva a beszerzőknek, hogy vagy az irányelvben meghatározott módszert, vagy 
egy azzal egyenértékű saját modellezési módszert alkalmazzanak, figyelembe véve a közúti 
járművek gyártói által megadott indikatív adatokat, akik a beszerzés során a legjobb 
helyzetben vannak az ilyen adatok rendelkezésre bocsátáshoz.

Módosítás 49
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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b) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell 
kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a 
jármű teljes élettartama alatt megtett 
távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak 
a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban 
kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. 
táblázatában szereplő kilogrammonkénti 
költséggel.

b) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
széndioxid-kibocsátás költségét úgy kell 
kiszámítani, hogy a (3) bekezdés szerinti, a 
jármű teljes élettartama alatt megtett 
távolságot megszorozzuk a
kilométerenkénti széndioxid-kibocsátásnak 
a (2) bekezdés szerinti, kilogrammban 
kifejezett értékével, valamint a melléklet 2. 
táblázatában szereplő vagy a beszerző
számára megfelelőnek tűnő, ezzel 
egyenértékű modellezési módszer szerinti
kilogrammonkénti költséggel.

Or. de

Indokolás

Az irányelvnek lehetővé kell tennie a „legjobb gyakorlatok” folyamatos kifejlesztését, 
megengedve a helyi tömegközlekedési hatóságoknak és üzemeltetőknek, hogy vagy az 
irányelvben meghatározott módszert, vagy saját – gyakran már kifejlesztett – modellezési 
módszereiket alkalmazzák, figyelembe véve a járműgyártók által megadott adatokat.

Módosítás 50
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
szennyezőanyag-kibocsátás költségét úgy 
kell kiszámítani, hogy összeadjuk a nitrogén-
oxidok, nem-metán szénhidrogének és 
szilárd részecskék kibocsátásának a jármű
egész életciklusára megállapított költségeit. 
A járművek egész életciklusára 
megállapított, az egyes szennyez
őanyagokra vonatkozó kibocsátások 
költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (3) 
bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama 
alatt megtett távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti kibocsátásnak a (2) 
bekezdés szerinti, grammban kifejezett 
értékével, valamint a melléklet 2. 
táblázatában szereplő grammonkénti 
költséggel.

c) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
szennyezőanyag-kibocsátás költségét úgy 
kell kiszámítani, hogy összeadjuk a nitrogén-
oxidok, nem-metán szénhidrogének és 
szilárd részecskék kibocsátásának a jármű
egész életciklusára megállapított költségeit. 
A járművek egész életciklusára 
megállapított, az egyes szennyez
őanyagokra vonatkozó kibocsátások 
költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (3) 
bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama 
alatt megtett távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti kibocsátásnak a (2) 
bekezdés szerinti, grammban kifejezett 
értékével, valamint vagy az I. melléklet 2. 
táblázatában szereplő, vagy az Ia. 
mellékletben külön meghatározott 
értékeknek, vagy indokolt esetben egy 
magasabb értéknek megfelelő
grammonkénti költséggel.

Or. en

Indokolás

Lehetővé kell tenni, hogy a légszennyezés költségeinek tekintetében sokkal pontosabb 
értékeket használjanak, amely tükrözi az értékek származási helye szerinti helyi viszonyokat.

Módosítás 51
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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c) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
szennyezőanyag-kibocsátás költségét úgy 
kell kiszámítani, hogy összeadjuk a nitrogén-
oxidok, nem-metán szénhidrogének és 
szilárd részecskék kibocsátásának a jármű
egész életciklusára megállapított költségeit. 
A járművek egész életciklusára 
megállapított, az egyes szennyez
őanyagokra vonatkozó kibocsátások 
költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (3) 
bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama 
alatt megtett távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti kibocsátásnak a (2) 
bekezdés szerinti, grammban kifejezett 
értékével, valamint a melléklet 2. 
táblázatában szereplő grammonkénti 
költséggel.

c) A járművek üzemeltetésével járó, a járm
űvek egész életciklusára megállapított 
szennyezőanyag-kibocsátás költségét úgy 
kell kiszámítani, hogy összeadjuk a nitrogén-
oxidok, nem-metán szénhidrogének és 
szilárd részecskék kibocsátásának a jármű
egész életciklusára megállapított költségeit. 
A járművek egész életciklusára 
megállapított, az egyes szennyez
őanyagokra vonatkozó kibocsátások 
költségeit úgy kell kiszámítani, hogy a (3) 
bekezdés szerinti, a jármű teljes élettartama 
alatt megtett távolságot megszorozzuk a 
kilométerenkénti kibocsátásnak a (2) 
bekezdés szerinti, grammban kifejezett 
értékével, valamint vagy a közúti gépjármű
gyártója által megadott indikatív adatok 
szerinti, vagy a beszerző számára megfelel
őnek tűnő, ezzel egyenértékű modellezési 
módszer szerinti grammonkénti költséggel.

Or. en

Indokolás

Az irányelv célkitűzése, hogy a környezeti szempontok a közbeszerzési eljárás szerves részét 
képezzék. Néhány járműbeszerző ezt már bonyolult modellezésen keresztül csinálja. Az 
irányelvnek lehetővé kell tennie, hogy folytassák ezeket a legjobb gyakorlatokat, választási 
lehetőséget biztosítva a beszerzőknek, hogy vagy az irányelvben meghatározott módszert, vagy 
egy azzal egyenértékű saját modellezési módszert alkalmazzanak, figyelembe véve a közúti 
járművek gyártói által megadott indikatív adatokat, akik a beszerzés során a legjobb 
helyzetben vannak az ilyen adatok rendelkezésre bocsátáshoz. 

Módosítás 52
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk - 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(3a) Külön előnyként kell elismerni az egy 
vagy több kategóriába tartozó járm
űveknél a zéró értékű kibocsátást. Ezt az 
előnyt összetett módon kell kiszámítani, a 
melléklet 2. táblázatának oszlopaiban 
megjelenő minden zéró értéknél 
megfelezve a teljes költségadatot.

Or. en

Módosítás 53
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

Felmentés a meglévő alternatív módszerek 
esetén

Az olyan helyi vagy regionális hatóságok 
kérésére, amelyek már kifejlesztettek egy 
módszert a teljes élettartamra, beleértve a 
környezeti hatásokat is, vonatkozó 
költségek kiszámítására amelyet 
kifejezetten úgy alakítottak ki, hogy 
megfeleljen a helyi igényeknek és 
feltételeknek, a Bizottság felmentheti 
ezeket a helyi szerveket a 3. cikkben 
foglalt számítás elkészítése alól, 
amennyiben vélhetően az alkalmazott 
módszer ugyanolyan pozitív környezeti 
hatással jár, valamint előmozdítja a tiszta 
és energiatakarékos járművek 
használatát.

Or. en

Módosítás 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

Átláthatóság

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK 
irányelvben meghatározott követelmények 
sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, 
hogy a 2. cikkben említett valamennyi 
szereplő az összes beérkezett ajánlat 
tekintetében kérésre rendelkezésre 
bocsátja a 3. cikkben tárgyalt 
energiafelhasználással és a környezeti 
terheléssel kapcsolatos költségekre 
vonatkozó információkat.

Or. de

Indokolás

A fokozott átláthatóság érdekében a szerződő hatóságok és a szerződő szervezetek kérésre 
rendelkezésre bocsátják az energiafelhasználással és a környezeti terheléssel kapcsolatos 
költségekre vonatkozó információkat.

Módosítás 55
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk

Létesítmények

A tagállamok 2012. január 1-jéig 
biztosítják, hogy a mellékletben 
meghatározott összes tüzelőanyag 
tekintetében létrehozzák az ellátáshoz 
szükséges létesítményeket.

Or. es

Módosítás 56
Glenis Willmott
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Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A közszektornak nyújtott kiegészítő

támogatás

(1) A tagállamok vállalják, hogy 
tájékoztatják a közszektorban dolgozókat 
az alternatív üzemanyaggal működő járm
űvek előnyeiről, ezen belül is a tölt
őállomások és a karbantartó 
létesítmények elhelyezkedéséről, az 
alternatív üzemanyaggal működő járm
űvek lehetséges kapacitásáról és 
teljesítményéről, valamint az elérhető
nemzeti és európai ösztönzési 
programokról.

(2) A tagállamok támogatják és ösztönzik 
az alternatív üzemanyagok szállítóit, hogy 
az üzemanyagpótlás a lakosság széles 
körében elérhető legyen.

Or. en

Indokolás

Az államháztartási szerveknek kiegészítő támogatásra, finanszírozásra és egyéb ösztönzőkre 
van szüksége ahhoz, hogy megvalósítsa az előnyben részesített környezetbarátabb lehet
őségeket. Előremutató iránymutatásokat kell nyújtani, hogy a beszerzéssel foglalkozó 
tisztviselők teljes rálátással rendelkezzenek az átlagos teljesítményről, hatékonyságról, elérhet
őségről és a különbség egyszerű használatáról.

Módosítás 57
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. cikk
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Az energiafelhasználással és a környezeti 
terheléssel kapcsolatos költségek mint a 

járművek beszerzésére vonatkozó 
odaítélési szempontok

A melléklet 2. táblázatában megállapított, 
a kibocsátásokkal kapcsolatos költségek 
kiszámításához szükséges értékek 
minimumértékeknek tekintendők. 
Amennyiben a hatóságok úgy döntenek, 
hogy a környezeti hatásokat pénzben 
kifejezve veszik figyelembe és beépítik a 3. 
cikkben meghatározott 
összköltségszámításba, magasabb 
értékeket kell használniuk a külső
energetikai vonzatok és környezeti 
hatások költségeinek meghatározásához.

Or. en

Indokolás

A hatóságoknak jogukban kell, hogy álljon a Bizottság által meghatározottnál magasabb 
érétkeket használni a kibocsátással kapcsolatos költségek kiszámításához, amennyiben ez a 
szándékuk. A kibocsátási értékek meghatározása tekintetében elfogadott számokat 
minimumértéknek kell tekinteni, illetve nem szabad akadályozni azokat a hatóságokat, 
amelyek úgy döntenek, hogy magasabb környezetvédelmi értékeket állapítanak meg.

Módosítás 58
Glenis Willmott

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk

Egyéb odaítélési szempontok és módszerek

A tiszta és energiatakarékos járművek 
beszerzésére vonatkozó feltételek kötelező
alkalmazása nem jelenti az odaítélési 
szempontok rangsorolásának és az egyéb 
lényeges odaítélési szempontok
bevonásának kizárását. Továbbá 
ugyanúgy nem zárja ki a 
környezetbarátabb üzemre átépített járm
űvek használatát sem.
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Or. en

Indokolás

Tisztázni kell, hogy egyéb szempontokat és módszereket is lehet használni az ezen irányelvben 
meghatározott szempontok mellett.

Módosítás 59
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk

Finanszírozási eszközök

A Bizottság létrehoz egy európai éghajlat-
változási alapot, amelyet az 1. cikk 
értelmében többek között a tiszta és 
energiatakarékos közúti járművek 
hatóságok és üzemeltetők általi 
beszerzésének támogatására kell 
használni.
Az illetékes költségvetési szerveknek ehhez 
elegendő forrást kell biztosítaniuk az EU 
költségvetésén belül.

Or. de

Indokolás

Az európai éghajlat-változási alap egy igen hatékony eszközt jelent az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet szolgáló új technológiák gyors bevezetéséhez. A célzott állami pénzeszközök 
rendelkezésre bocsátása különösen a tiszta és energiatakarékos közúti járművek tekintetében 
lendíti igen eredményesen előre az új technológiák bevezetését.

Módosítás 60
Inés Ayala Sender

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk

Közösségi pénzügyi eszközök alkalmazása

Annak biztosítása érdekében, hogy a 
mellékletben meghatározott valamennyi 
tüzelőanyag tekintetében létrehozzák az 
ellátáshoz szükséges létesítményeket, a
tagállamok és a Bizottság lehetőséget 
biztosítanak arra, hogy az egyéb források 
mellett használják a TEN-E pénzeszközeit 
is.

Or. es

Módosítás 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Irányelvre irányuló javaslat
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. cikk

Finanszírozási eszközök
A Bizottság létrehoz egy európai éghajlat-
változási alapot, amelyet az 1. cikk 
értelmében többek között a tiszta és 
energiatakarékos közúti járművek 
hatóságok és üzemeltetők általi 
beszerzésének támogatására kell 
használni.

Az illetékes költségvetési szerveknek ehhez 
elegendő forrást kell biztosítaniuk az EU 
költségvetésén belül.

Or. de

Indokolás

Az európai éghajlat-változási alap egy igen hatékony eszközt jelent az éghajlatváltozás elleni 
küzdelmet szolgáló új technológiák gyors bevezetéséhez. A célzott állami pénzeszközök 
rendelkezésre bocsátása különösen a tiszta és energiatakarékos közúti járművek tekintetében 
lendíti igen eredményesen előre az új technológiák bevezetését.
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Módosítás 62
Hanne Dahl

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk - 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amennyiben a felülvizsgálat azt 
mutatja, hogy nem történt előrehaladás, a 
tagállamoknak kezdeményezniük kell a 
széndioxid-adó bevezetését a belső égésű
motorok esetében.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás olyan nagy jelentőséggel bír, hogy komoly lépéseket kell tennünk a 
tisztább és energiatakarékosabb közúti járművek támogatása tekintetében.

Módosítás 63
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. táblázat: A tüzelőanyagok 
energiatartalma

1. táblázat: A tüzelőanyagok 
energiatartalma

Tüzelőanyag                       Energiatartalom Tüzelőanyag                       Energiatartalom
Dízelolaj                                     36 
MJ/liter

Dízelolaj                                     36 
MJ/liter

Benzin                                        32 
MJ/liter

Benzin                                        32 
MJ/liter

Földgáz                                     38 MJ/Nm3 Földgáz                                     33 MJ/Nm3

PB-gáz (cseppfolyós propán-bután gáz)      
24 MJ/liter

PB-gáz (cseppfolyós propán-bután gáz)      
24 MJ/liter

Etanol                                         21 
MJ/liter

Etanol                                         21 
MJ/liter

Biodízel                                      33 
MJ/liter

Biodízel                                      33 
MJ/liter

Emulziós üzemanyag                 32 MJ/liter Emulziós üzemanyag                 32 MJ/liter
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Hidrogén                                   11 MJ/Nm3 Hidrogén                                    11 
MJ/Nm3

Or. it

Indokolás

A típus-jóváhagyási eljárás keretében, a személygépkocsik fogyasztásának szabályozásánál 
figyelembe veszik azt a tényt, hogy a földgáz alacsony energiatartalommal rendelkezhet. A 
meglévő járművek fogyasztásának szabályozásával való összhang biztosítása érdekében a 38 
MJ helyett a 33 MJ értéket kell alkalmazni, amely egy metánszerű vegyületre vonatkozik. 
Amennyiben a Bizottság által javasolt érték maradt volna érvényben, problémák adódtak 
volna a jelenlegi javaslatban megállapított paraméterek és a jelenleg hivatalosként elismert, 
és ezért referenciaként szolgáló típus-jóváhagyási paraméterek közötti összhang hiánya miatt.

Módosítás 64
Amalia Sartori

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2. táblázat: A közúti közlekedéssel kapcsolatos kibocsátások költségvonzata (2007-es árak 
alapján):

CO2 NOx Nem-metán 
szénhidrogének

Szilárd 
részecskék

2 eurocent/kg 0,44 eurocent/kg 0,1 eurocent/kg 8,7 eurocent/kg

Módosítás

2. táblázat: A közúti közlekedéssel kapcsolatos kibocsátások költségvonzata (2007-es árak 
alapján):

CO2 NOx Nem-metán 
szénhidrogének

Szilárd 
részecskék

2 eurocent/kg meghatározandó meghatározandó meghatározandó

Or. it

Indokolás

The CO2 value appears to be in line with the values set for sectors regulated by the ETS, but 
is vastly disproportionate to the values for polluting emissions shown in the table proposed by 
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the Commission. Unless there is a further evaluation, the paradoxical situation will arise of 
the potential demonstrated by vehicles emitting very low levels of pollutants being 
disregarded, when they are ideal for improving air quality in urban areas, which is the main 
objective of this legislation. The values relating to polluting emissions must therefore be 
reassessed with that in mind. One alternative might be to establish an index of priorities to be 
assigned to the various types of emission shown in the table, so as to enable public 
administrations to establish which vehicles are best suited to the purpose, on the basis of their 
own emissions reduction strategies and specific local conditions.

Módosítás 65
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

2. táblázat: A közúti közlekedéssel kapcsolatos kibocsátások költségvonzata (2007-es árak 
alapján):

CO2 NOx Nem-metán 
szénhidrogének

Szilárd 
részecskék

2 eurocent/kg 0,44 eurocent/kg 0,1 eurocent/kg 8,7 eurocent/kg

Módosítás

törölve

Or. en

Indokolás

Az európai városoknak és régióknak és/vagy a szerződő hatóságoknak biztosítani kell, hogy 
szabadon, a helyi körülményeknek megfelelően különféle módokon állapítsák meg az árat a 
szennyezőanyagok tekintetében. Előfordulhat, hogy egy bizonyos szennyezőanyaggal – mint a 
NO2 vagy a PM10 – akarnak foglalkozni, mert például megsértenék az EU-s határértékeket. 
Ilyen körülmények között az egyik szennyezőanyagra magasabb „értékeket” akarhatnak 
megállapítani, szemben egy másikkal. Habár elvben az irányelv technológiai szempontból 
semlegesnek tűnik, a gyakorlatban azonban a szennyezőanyagokra vonatkozó merev árképzési 
módszerek hajlamosak bizonyos technológiáknak kedvezni más technológiákkal szemben.

Módosítás 66
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
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Melléklet – 2 táblázat, 1 oszlop, 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2 eurocent/kg 3 eurocent/kg vagy az ETS szerinti piaci ár, 
attól függően, hogy melyik a magasabb

Or. en

Indokolás

A 30 eurocent/tonna sokkal inkább tükröz egy valós szénárat a 2010 után beszerzett járművek 
teljes élettartalmán keresztül.

Módosítás 67
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 3 táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

3. táblázat: A közúti járművek teljes élettartama alatt megtett távolság

Járműkategória Összes megtett 
kilométer

(a 2007/46/EK irányelvben meghatározott M és N 
kategóriák)
Személygépkocsik (M1) 200 000 km

Könnyű haszongépjárművek (N1) 250 000 km

Nehéz tehergépjárművek (N2, N3) 1 000 000 km

Autóbuszok (M2, M3) 800 000 km

Módosítás

3. táblázat: A közúti járművek teljes élettartama alatt megtett távolság

Járműkategória Összes megtett 
kilométer

(a 2007/46/EK irányelvben meghatározott M és N 
kategóriák)
Nehéz tehergépjárművek (N2, N3) 1 000 000 km

Autóbuszok (M3) 800 000 km
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Or. en

Indokolás

A táblázat tartalma azért módosult, hogy tükrözze az irányelv hatályának az N1, N2 és M3 
kategóriába tartozó járművekre való korlátozását.

Módosítás 68
Margrete Auken

Irányelvre irányuló javaslat
1 a melléklet (új)

Módosítás

Az egyes szennyezőanyagok levegőszennyezési költségei euro/tonnában kifejezve, a közúti, 
vasúti és vízi közlekedés tekintetében

Kibocsátási tényezők költsége 2000 euróban megadva, Egység: 2000 euro/tonna szennyez
őanyag

Szennyez
őanyagok

NOx NMVOC SO2 PM2.5 (kipufogógáz) PM10 (nem kipufogógáz)

Forrás CAFÉ CBA CAFÉ CBA CAFÉ CBA HEATCO UBA, 
HEATCO-
ra átváltva

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA 
(tengeri 
közlekedés
)

HEATCO UBA, 
HEATCO-
ra átváltva

HEATCO

CAFÉ CBA 
érzékenység

VOLY 
közepes
(PM/O3)

VOLY 
közepes 
(PM/O3)

VOLY 
közepes 
(PM/O3)

Egység 2000 euro
(2010-es 
kibocsátások
)

2000 euro 
(2010-es 
kibocsátások
)

2000 euro 
(2010-es 
kibocsátások
)

2000 euro 2000 euro 2000 euro 2000 euro 2000 euro 2000 
euro

Helyi környezet Nagyváro
s

Város Lakott 
területen 
kívül

Nagyváro
s

Város Lakott 
területen 
kívül

Ausztria 8 700 1 700 8 300 415 000 134 300 69 600 166 200 53 700 27,800
Belgium 5 200 2 500 11 000 422 200 136 200 91 100 169 900 54 500 36,500
Bulgária 1 800 200 1 000 43 000 13 800 11 000 17 200 5 500 4,400
Ciprus 500 300 2 000 243 700 78 700 20 600 97 500 31 500 8,200
Cseh Köztársaság 7 300 1 000 8 000 252 600 81 400 62 700 101 000 32 600 25,100
Dánia 4 400 700 5 200 386 800 124 700 45 500 154 700 49 900 18,200
Észtország 800 100 1 800 133 400 43 400 22 500 53 400 17 300 9,000
Finnország 800 200 1 800 337 100 108 600 28 100 134 800 43 400 11,200
Franciaország 7 700 1 400 8 000 392 200 126 300 78 400 156 900 50 500 31,400
Németország 9 600 1 700 11 000 384 500 124 000 75 000 153 800 49 600 30,000
Görögország 800 300 1 400 248 700 80 100 35 000 99 500 32 100 14,000
Magyarország 5 400 900 4 800 203 800 65 600 52 300 81 500 26 200 20,900
Írország 3 800 700 4 800 391 000 126 200 40 900 156 400 50 500 16,400
Olaszország 5 700 1 100 6 100 371 600 120 100 67 600 148 600 48 000 27,100
Lettország 1 400 200 2 000 115 700 37 200 21 500 46 300 14 900 8,600
Litvánia 1 800 200 2 400 143 100 46 500 28 600 57 200 18 600 11.400
Luxemburg 8 700 2 700 9 800 671 500 216 200 95 700 268 600 86 500 38,300
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Málta 700 400 2 200 245 400 78 700 20 400 98 200 31 500 8,200
Hollandia 6 600 1 900 13 000 422 500 136 400 82 600 169 000 54 500 33,000
Norvégia 2 000 300 2 500 309 600 99 600 30 100 123 800 39 900 12,000
Lengyelország 3 900 600 5 600 174 500 56 000 52 400 69 800 22 400 20,900
Portugália 1 300 500 3 500 259 500 83 600 38 500 103 800 33 500 15,400
Románia 2 200 400 2 000 29 200 9 400 7 500 11 700 3 800 3,000
Szlovákia 5 200 700 4 900 194 200 62 100 52 400 77 700 24 900 21,000
Szlovénia 6 700 1 400 6 200 262 900 84 500 54 500 105 200 33 800 21,800
Spanyolország 2 600 400 4 300 299 600 96 400 41 200 119 900 38 600 16,500
Svédország 2 200 300 2 800 352 600 113 400 34 300 141 000 45 400 13,700
Svájc 9 200 1 800 8 800 444 800 143 100 73 500 177 900 57 200 29,400
Egyesült Királyság 3 900 1 100 6 600 389 100 125 300 60 700 155 700 50 100 24,300
EU-25 4 400 1 000 5 600 26 000
Balti-tenger 2 600 500 3 700 12 000
Földközi-tenger 500 300 2 000 5 600
Észak-keleti
Atlanti-óceán

1 600 400 2 200 4 800

Északi-tenger 5 100 1 900 6 900 28 000

Nagyváros: több mint félmillió lakossal rendelkező városok
Város: kisebb és közepes városok, legfeljebb félmillió lakossal

Or. en

Indokolás

A helyi hatóságoknak lehetővé kell tenni, hogy több releváns költségértéket alkalmazzanak, 
amennyiben azok elérhetők. A Tanács munkadokumentumában szereplő táblázat.


