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RÖVID INDOKOLÁS

A javaslat indokolása és célkitűzései
A magas szintű energiafogyasztásért és a CO2- és szennyezőanyag-kibocsátásért a 
folyamatosan növekvő közlekedési ágazat felel, amely erőteljesen függ az olajtól. Kívánatos 
ezért több tiszta és nagyobb energiahatékonyságú gépjárművet forgalomba hozni. Ez megfelel 
az Európai Unió közlekedési, környezetvédelmi és energiapolitikai célkitűzéseinek1.
A Bizottság elkötelezett amellett, hogy fellépjen a járművek új generációja kifejlesztésének 
támogatása érdekében.  A megfelelő technológiák azonban egyelőre még drágábbak, mint a 
hagyományos járművekben alkalmazottak. Ennek eléréséhez fontos támogatási eszköz a 
kevésbé szennyező és nagyobb energiahatékonyságú járművek közbeszerzése az érintett 
járművek piacának kiépítése érdekében. Ami a tömeggyártású járművek európai iparát illeti, 
csak akkor lehet arra számítani, hogy a gyártók külön járműsorozatokkal fognak megjelenni a 
piacon, ha közösségi szintű fellépés történik, amely egy megfelelően nagy európai piac 
megteremtéséhez vezet. 

A bizottsági javaslat tartalma
Az európai uniós jog nem kötelező jelleggel máris tartalmaz előírásokat a fokozott környezeti 
jellemzőkre vonatkozóan, például adózási ösztönzők formájában. Ez a javaslat továbblép, és a 
2005/55/EK irányelvben (HL L 275., 2005.10.20., 1. o.) meghatározott „kiemelten 
környezetbarát jármű” („EEV”) fogalmát felhasználva a járműállomány egy részére kötelező 
előírásokat fogalmaz meg. A tiszta járművek beszerzésére vonatkozó javasolt kötelezettség az 
első szakaszban a 3,5 tonna feletti tömegű járművekre korlátozódik. Az érintett jármű-
kategóriába tartoznak az autóbuszok és a legtöbb haszongépjármű, mint például a 
szemétgyűjtő járművek. Az államháztartási szervek kötelesek a nehéz tehergépjárművekre 
irányuló éves beszerzéseik (vásárlásaik és lízingjeik) legalább egy meghatározott részét a 
kiemelten környezetbarát járművekre vonatkozó műszaki előírásokat kielégítő járművekre 
fordítani.

A vélemény fogalmazójának javaslatai
Néhány szövegezési javítás mellett a fogalmazó lényegében három módosítást javasol a 
javaslathoz:

1. Az „államháztartási szervek” fogalmának kibővítése, amelynek magában kell foglalnia 
államháztartási szervtől kapott koncesszió vagy engedély alapján szolgáltatást nyújtó 
üzemeltetőket is.

2. A közbeszerzési arány magasabb, 40%-ban való megállapítása egy megfelelően nagy piac 
létrehozása érdekében. A Bizottság által megnevezett számokkal a 25%-os arány csak 
alacsony összpiaci részesedésekhez vezet, amely 1,5 % a haszongépjárművek és 8% az 
autóbuszok esetében. Ezeket a piaci részesedéseket növelni kell.

  
1 Ld. például: az energiaellátás biztonságáról szóló Zöld Könyvet (COM(2000)0769), Az európai 

közlekedéspolitika 2010-ig című Fehér Könyvet  (COM(2001)0370) és a levegő minőségéről szóló irányelvet 
(a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 1996/62/EK irányelv), valamint a 
környezeti levegőben lévő szennyezőanyagokra vonatkozó határértékekről szóló 1999/30/EK irányelvet.
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3. A 3,5 tonnánál kisebb tömegű járművek felvétele az alkalmazási körbe. Csak a könnyű 
személygépjárművek (M1 kategória, 3,5 tonna alatt) maradnak kivételek. Ez a bővítés 
megfelel a környezetbarát járművekre vonatkozó 2005/55/EK irányelvnek, amely minden 
járműre vonatkozik, kivéve a könnyű személygépjárműveket. 
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MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság kéri az illetékes Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, hogy a következő módosításokat 
vegye át jelentésébe:

A Bizottság által javasolt szöveg 1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
1. cikk

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

Ez az irányelv előírja a tagállamok számára, 
hogy lépjenek fel annak érdekében, hogy az 
államháztartási szervek és az 
államháztartási szervtől kapott koncesszió 
vagy engedély alapján közlekedési 
szolgáltatást nyújtó üzemeltetők 
meghatározott mennyiségben tiszta 
járműveket szerezzenek be.

Indokolás

Az államháztartási szervtől kapott koncesszió vagy engedély alapján közlekedési szolgáltatást 
nyújtó üzemeltetőknek a 3. cikknek megfelelően szintén az irányelv hatálya alá kell esniük.

Módosítás: 2
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 40 %-a a 2. cikkben meghatározott 
tiszta jármű legyen.

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

A Bizottság szerint amennyiben az államháztartási szervek járműveinek piaci részesedése kb. 
6% a haszongépjárművek, és 33% az autóbuszok esetében, akkor a tiszta járművek 25%-os 
aránya adott esetben a haszongépjárművek 1,5%-os, az autóbuszok 8%-os részesedéséhez 
vezet az egész piacon. Az ilyen méretű piaci részesedések még mindig alacsonyak és még 
mindig nem nyújtanak elég kedvező perspektívát a tömeggyártáshoz. Amennyiben az 
államháztartási szervek több mint 40%-os arányban szereznek be tiszta járműveket, jelentős 
piaci részesedéseket lehetne elérni (adott esetben kb. 2,4 és kb. 13%-ot).

Módosítás: 3
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 az adott 
naptári éven belül vásárolt vagy lízingelt 
közúti járművek 25 %-a a 2. cikkben 
meghatározott tiszta jármű legyen.

Indokolás

Ne legyen súlyhatár, az N1 kategóriába tartozó könnyű járműveket is fel kell venni az 
alkalmazási körbe. Ez megfelel a tiszta jármű 2005/55/EK irányelv 1. cikkében meghatározott 
fogalmának, amely csak az M1 kategóriájú 3,5 tonna vagy annál kisebb engedélyezett 
maximális össztömegű járművekkel (személygépjármű) tesz kivételt. A százalékszámnak 
azonkívül minden évre, és nem csak egy bizonyos évre kell érvényesnek lennie.

Módosítás: 4
5. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott időtartam ... 
[legfeljebb 3 hónap lehet].

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében meghatározott időtartam 2 
hónap lehet.
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Módosítás: 5
6. cikk (1) bekezdés (2) albekezdés

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

A tagállamok ezeket az adatokat minden 
évben legkésőbb vonatkozó naptári évet 
követő év szeptember 30-án továbbítják a 
Bizottsághoz.

Indokolás

Pontosítani kell az évet.

Módosítás: 6
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 
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.

A 7. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
naptól számítva legkésőbb három év 
elteltével a Bizottság jelentést állít össze az 
irányelv alkalmazásáról és az M1 jármű-
kategóriába tartozó, 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 
történő kiterjesztéséről.

Indokolás

A 2005/55/EK irányelv szerint a jármű fogalmába a 3,5 tonnánál kisebb maximális 
össztömegű könnyű járművek is beletartoznak, amelyekre a 3. módosítás értelmében szintén 
vonatkoznia kell ennek az irányelvnek. Az egyes tagállamok önként csak a 3,5 tonna alatti 
személygépjárművekkel kapcsolatos intézkedéseket tehetnek, amelyekről beszámolhatnak a 
Bizottságnak.


