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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a tiszta közúti járművek használatának előmozdításáról szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2005)0634 – C6–0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2005)0634)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és az EK-Szerződés 175. 
cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a 
Parlamenthez (C6-0008/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Közlekedési és az
Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A6–0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás 1
(8) preambulumbekezdés

(8) A tiszta járművek használatának 
előmozdítása érdekében a környezeti 
jellemzőkre kell előírásokat meghatározni. 
A járművek hajtására használt 
kompressziós gyújtású motorok gáz-
halmazállapotú szennyezőanyag- és 
légszennyezőrészecske-kibocsátása, 
valamint a járművek hajtására használt, 
földgáz- vagy PB-gázüzemű külső gyújtású 
motorok gáz-halmazállapotú 
szennyezőanyag-kibocsátása elleni 
intézkedésekre vonatkozó tagállami 

(8) A tiszta járművek használatának 
előmozdítása érdekében a környezeti 
jellemzőkre 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 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé
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jogszabályok közelítéséről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 2005/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 a 3,5 tonnát 
meghaladó össztömegű járművek körében 
meghatározza a „kiemelten környezetbarát 
jármű” („EEV”) jellemzőit. Ezen irányelv 
alkalmazásában jelenleg ez az 
előírásrendszer látszik legalkalmasabbnak 
a tiszta jármű fogalmának 
meghatározására. Gondoskodni kell 
ugyanakkor arról, hogy a műszaki fejlődés 
figyelembevétele érdekében lehetőség 
legyen a fogalommeghatározás
módosítására.

jogszabályok közelítéséről szóló, 2005. 
szeptember 28-i 2005/55/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv2 a 3,5 tonnát 
meghaladó össztömegű járművek körében 
meghatározza a „kiemelten környezetbarát 
jármű” („EEV”) jellemzőit. Jelenleg ez az 
előírásrendszer látszik a 
legalkalmasabbnak a 3,5 tonnát 
meghaladó súlyú nehézgépjárművekre 
vonatkozóan a jelen irányelvben előírt
értékhatárok alapjául. A 3,5 tonnánál 
könnyebb járművekre vonatkozó 
értékhatárok legalkalmasabb alapjának az 
„Euro 5” előírásrendszer látszik, amelyet 
a Bizottság javasol a motoros 
gépjárművek szennyezőanyag-
kibocsátásának jóváhagyására és a 
gépjárművek javításával kapcsolatos 
tájékoztatásra vonatkozó, a 72/306/EGK 
és a ../../EGK irányelveket1 módosító 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatában. Gondoskodni kell 
ugyanakkor arról, hogy a legújabb műszaki 
fejlődés figyelembevétele érdekében 
lehetőség legyen a határértékek
módosítására vagy bevezetésére.

_______________
1 COM(2005)0683.

Indokolás

A közbeszerzések terén érvényes kötelezettségeknek ki kellene terjedniük a könnyű 
haszongépjárművekre (lásd az 1. cikk a. pontjához tett módosító javaslat indokolását). Az 
EEV („kiemelten környezetbarát jármű”) előírás csak a 3,5 tonnánál súlyosabb 
gépjárművekre alkalmazandó, ebből következően a könnyű haszongépjárművekre más előírást 
kell alkalmazni. Az „Euro 5” előírásrendszer a Bizottság által a személygépkocsikra és a 
könnyű haszongépjárművekre vonatkozóan javasolt legújabb előírásrendszer, ezért 
helyénvalónak látszik, hogy ez szolgáljon a könnyű haszongépjárművekre vonatkozó új 
mellékletben meghatározott értékhatárok alapjául.

Módosítás 2
(8a) preambulumbekezdés (új)

    
1 HL L 44., 2000.2.16., 1. o.
2 HL L 44., 2000.2.16., 1. o.
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(8a) Az ultrafinom részecskék 
kibocsátására irányuló ellenőrzés 
biztosításának érdekében a Bizottságnak 
ugyancsak meg kellene fontolnia a 
kibocsátott részecskék számára alapozott 
megközelítés elfogadását, a jelenleg 
követett, tömegen alapuló megközelítés 
kiegészítéseként.

Indokolás

Mivel a finom részecskék egészségkárosító hatása valószínűsíthetően erősebb a nagyobb 
részecskék által okozott káros hatásnál, fontos, hogy a kibocsátási előírások ne csupán a 
kibocsátott részecskék tömegére vonatkozzanak, hanem azok számára is. Meg kell előzni azt a 
lehetőséget, hogy a jövőben olyan nyitott szűrők kerüljenek kifejlesztésre, amelyek eleget 
tesznek ugyan a részecskék tömegére vonatkozó új értékhatároknak, de magas számban 
engedik át az ultrafinom részecskéket. Ezért a kibocsátható részecskék számát korlátozó új 
előírásrendszer bevezetése volna szükséges. Most még nem időszerű azonban számszerűsített 
előírásrendszer meghatározása, mert a kutatások jelenleg folynak az ENSZ Európai 
Gazdasági Bizottságán (ECE) belül, a Részecskék Mérési Programja keretében. Az 
ENSZ/ECE munkacsoportja folytatja a kérdés vizsgálását. Mihelyt a Részecskék Mérési 
Programjának eredményei rendelkezésre állnak, a számszerűsített előírásrendszer a 
komitológia eszközeivel bevezetésre kerül. 

Módosítás 3
(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 nem akadályozza a 
tagállamokat abban, hogy a jelen 
szövegben nem említett járművek 
tekintetében 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.
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Indokolás

Ezt a változtatást az a módosítás teszi szükségessé, amely az irányelv hatálya alá vonja a 
könnyű haszongépjárműveket

Módosítás 4
1a. cikk (új)

1a. cikk
Hatály

Ezen irányelv hatálya a közúti járművek 
alábbi csoportjaira terjed ki:
(a) azon közúti járművek, amelyek 
rakománnyal együtt értendő legnagyobb 
megengedett összsúlya 3,5 tonnánál több, 
és amelyeket a XXXX/XX/EK1 irányelv II. 
melléklete az M2 és M3 kategóriákba 
sorol;
(b) azon közúti járművek, amelyek 
rakománnyal együtt értendő legnagyobb 
megengedett összsúlya 3,5 tonnánál több, 
és amelyeket a XXXX/XX/EK2 irányelv II. 
melléklete az N2 és N3 kategóriákba sorol;
valamint
(c) a 3,5 tonna legnagyobb megengedett 
összsúlyt el nem érő könnyű 
haszongépjárművek, amelyeket a 
XXXX/XX/EK3 irányelv II. melléklete az 
N1 kategóriába sorol.
_______
A hivatkozás tárgya a COM(2003)0418, 

2003/0153 (COD) bizottsági javaslat (amint azt a 
COM(2004)0738 módosította) amely együttdöntési 
eljárás tárgyát képezi. A keretirányelvre való 
hivatkozást annak elfogadásakor frissítik.

Indokolás

Az irányelv hatályát tisztázni kell, és az alá mostantól be kell vonni a könnyű 
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haszongépjárműveket is. Fontos szem előtt tartani, hogy a becslések szerint az állami szervek 
által évente vásárolt 162.000 darab, a), b) és c)járműkategóriába tartozó járműből 110.000 a 
könnyű haszongépjármű.

Módosítás 5
2. cikk b) pont

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

b) „Tiszta jármű”: olyan új, motorral 
meghajtott közúti jármű, amely megfelel a 
melléklet alkalmazandó táblázataiban 
megszabott, engedélyezett kibocsátási 
határértékeknek.

Indokolás

A „tiszta jármű” meghatározását nem szabad a 3,5 tonnánál nagyobb súlyú járművekre 
korlátozni, és nem szabad egy másik irányelvben megszabott értékhatárral összekapcsolni 
sem, különös figyelemmel arra, hogy a szóban forgó másik irányelvben megszabott 
határértékek nem túlzottan igényesek. Ezért az értékhatárokat a jelen irányelv egy új 
melléletébe kell felvenni, ami egyúttal lehetővé teszi határértékek beillesztését a könnyű 
haszongépjárművekre vonatkozóan. Az eredeti EEV („kiemelten környezetbarát jármű”) 
előírásrendszer felhasználásra kerül az új melléklet I. és II. mellékletében szereplő 
táblázatokban felállított értékhatárok alapjául, de a technológiai fejlődés figyelembe vétele 
érdekében bizonyos módosításokkal.

Módosítás 6
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, az 1a. cikk a)-
c) pontjaiban meghatározott 
járműcsoportok egyikébe tartozó közúti 
járművek legalább 35 %-a a 2. cikkben 
meghatározott tiszta jármű legyen.
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Indokolás

A kvótarendszer értelme, hogy közbeszerzések révén növelje a tiszta járművek iránti piaci 
keresletet. A kvótának nemcsak a fokozatosan megvalósítandó megtakarítások miatt kell 
megfelelő mértékűnek lennie, hanem arra is szolgálnia kell, hogy az állami gépjárműparkot 
felkészítse az új Euro-előírások hatályba lépésére. A közbeszerzésekre vonatkozóan a 
legalább 35%-ban megszabott kvóta látszik helyénvalónak.

Módosítás 7
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 mellékletet a műszaki haladás 
figyelembe vétele érdekében és a 
gépjárművek piacának átalakulásához 
igazodva módosítani kell, az 5. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárásnak 
megfelelően. A módosítások azonban nem 
vonhatják maguk után a környezetvédelmi 
szempontból célként kitűzött határértékek 
szintjének csökkenését. 
A Gépjárművekre Vonatkozó Szabályok 
Harmonizálásának Világfóruma égisze 
alatt, az ENSZ Európai Gazdasági 
Bizottsága (ECE) által végzett Részecskék 
Mérési Programjának befejezését 
követően a melléklet az 5. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással 
összhangban módosításra kerül, a 
részecskék tömegét alapul vevő 
határértékek átszámítása, valamint a 
részecskék számát alapul vevő 
határértékek bevezetése érdekében.

Indokolás

A hatékonyság biztosítása érdekében az irányelvben felállított határértékeket rendszeresen 
frissíteni kell, a műszaki haladás eredményeinek figyelembe vétele érdekében. Mihelyt 
megszületnek a járművekre vonatkozó új előírások, az irányelvben megszabott határértékeket 
módosítani kell, amennyiben nem bizonyulnak elég igényesnek. Az együttdöntési eljárás 
egyszerűen túl lassú e frissítés biztosításához, az előadó ezért a komitológiai eljárás 
alkalmazását javasolja. Ugyanakkor egy védzáradék került beillesztésre, annak biztosítására, 
hogy az értékhatárok ne növekedhessenek. A részecskék számán alapuló értékhatárok 
tekintetében lásd a fenti indokolást.

Módosítás 8
6. cikk (2) bekezdés (2) albekezdés
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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 8. cikkben meghatározott naptól 
számítva legkésőbb három év elteltével a 
Bizottság jelentést állít össze az irányelv 
alkalmazásáról és a jelen irányelv hatálya 
alá nem tartozó egyéb gépjárművek 
(közöttük az energiatakarékos járművek 
és a 120g/km-nál kevesebb széndioxidot 
kibocsátó 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, valamint a 
valamennyi gépjárműre érvényes, a 
széndioxid és a részecskék számán alapuló
kibocsátásra vonatkozó határértékeknek a 
mellékletbe történő felvételéről, 
amennyiben azok a 4. cikk 
alkalmazásával nem kerültek bevezetésre. 
A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, 
hogy megfelelő előrelépés történjék a 
részecskék számának mérését szolgáló 
módszerek tekintetében, és ennek 
köszönhetően valamennyi gépjárműre 
vonatkozóan a lehető legrövidebb 
határidőn belül – és legkésőbb a fent 
említett felülvizsgálat időpontjáig – meg 
lehessen tenni az előírásrendszerekről 
szóló javaslatokat.

Indokolás

Ahhoz, hogy a gépjármű valóban „tiszta jármű” legyen, eleget kell tennie mind a széndioxid, 
mind pedig a kibocsátott részecskék számára vonatkozó előírásoknak.
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Módosítás 9

melléklet (új)
MELLÉKLET: Határértékek a Kiemelten Környezetbarát Járművek (EEV – Enhanced Environmentally friendly Vehicles) számára

1. táblázat: Határértékek a rakománnyal együtt 3,5 tonnát meghaladó megengedett összsúlyú járművekre vonatkozóan - ESC és ELR tesztek

Szénmonoxid 
tömege

(CO) g/kWh

Szénhidrogének 
tömege

(HC) ) g/kWh

Nitrogénoxidok 
tömege

(NOx) ) g/kWh

Részecskék tömege
(PT) g/kWh

Füst

m-1

Részecskék száma(1)

(PM)

1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Az előírandó szám később kerül meghatározásra

A dízelmotorok esetében (amelyek ezen kívül ETC teszten is átesnek), és különösen a gázmotorok esetében a szénmonoxid, a metántartalom 
nélküli szénhidrogének, a metán (adott esetben), a nitrogénoxid és (adott esetben)a részecskék tömegei nem haladhatják meg a 2. táblázatban 
feltüntetett értékhatárokat.

2. táblázat Határértékek a rakománnyal együtt 3,5 tonnát meghaladó megengedett összsúlyú járművekre vonatkozóan - ETC tesztek

Szénmonoxid 
tömege

(CO) g/kWh

metántartalom 
nélküli 

szénhidrogének 
tömege

(NMHC) g/kWh

Metán tömege

(CH4) g/kWh(1)

Nitrogénoxidok 
tömege

(NOx) g/kWh

Részecskék tömege
(PT) g/kWh

Részecskék száma(2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002
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(1) Csak NG motorokra
(2) Az előírandó szám később kerül meghatározásra
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3. táblázat:Határértékek a rakománnyal együtt 3,5 tonnánál kisebb megengedett összsúlyú járművekre vonatkozóan 
Határértékek

Szénmonoxid 
tömege
(CO)

Szénhidrogének 
tömege
(HC)

Nitrogénoxidok 
tömege
(NOx)

Szénhidrogének és 
nitrogénoxidok 

kombinált tömege 
(HC + NOx)

Részecskék tömege
(PM)

Részecskék száma(1)

(PM)

Tömeg 
referencia(

RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Kategóri
a

Osztá
ly

PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI

N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0
II 1305 < RM 

≤ 1760
1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Rövidítések magyarázata: PI = Positive Ignition (gyújtásvezérlés), CI = Compression Ignition (kompressziós gyújtás)
(1)Az előírandó szám később kerül meghatározásra
(2) A gyújtásvezérlésre előírt részecsketömeg-előírások kizárólag azon közvetlen befecskendezésű motorokra érvényesek, amelyek teljes egészében vagy részben gyenge keverékkel működnek 

Indokolás

Annak érdekében, hogy a nehéz gépjárművekre vonatkozó EEV(kiemelten környezetbarát jármű)előírás ne jelentsen kötöttséget, és hogy a 
közbeszerzési kötelezettséget ki lehessen terjeszteni a könnyű haszongépjárművekre is (méghozzá oly módon, hogy egy későbbi szakaszban könnyebb 
legyen a személygépkocsikra történő kiterjesztésük), az előadó javasolja, hogy az EEV irányelvben szereplő, a határértékeket tartalmazó 
táblázatokat az új mellékletbe vegyék át,és illesszék be a Bizottság által javasolt, új „Euro 5” előírásrendszert. Ami az EEV előírásrendszert illeti, 
két lényeges módosításra került sor, az egészségre és a környezetre gyakorolt alapvető hatásukra tekintettel: a nitrogén oxidra megszabott 
határértéket 2-ről 1-re, a részecskék tömegére vonatkozó határértéket pedig 0,02-ről 0,002-re csökkentették. Mindkét javasolt érték megfelel a 
Német Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség által már 2003 óta szorgalmazott javaslatnak. A nitrogénoxidra vonatkozó értékek tekintetében 
megjegyzendő, hogy az Egyesült Államokban ugyanezen gépjárműtípusra vonatkozóan a határérték 0,4. A részecskékre javasolt határérték alapja 
az, hogy 0,0002 szám alá kell helyezni ahhoz, hogy szűrő alkalmazását kötelezővé lehessen tenni.
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INDOKOLÁS

A jelentés legfőbb célja

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, és fenntartások nélkül támogatja a levegőminőség, a 
környezet és egészség javításának biztosítására irányuló, egyebek mellett a tisztább 
gépjárművek piacán történő állami beruházások formájában megnyilvánuló szándékot. 

Az irányelvet szélesebb összefüggésrendszerben kell szemügyre venni, különös tekintettel a 
hamarosan bevezetendő „EURO VI” normatív előírások fényében, amelyek a jelen 
jelentéshez hasonlóan a 3,5 tonna összsúlynál nehezebb gépjárművekre, valamint az ennél 
könnyebb haszongépjárművekre vonatkoznak. A valamennyi gépjárműre kiterjedő szigorúbb 
előírásrendszer bevezetése alapvető fontosságú a környezet és az egészség hosszú távú 
javításához, ami munkánk végső célkitűzését képezi.

Ezt a jelentést ennélfogva a szabvány-előírások jövőbeli szükséges megszigorítása felé tett 
lépésnek kell tekinteni. Ebből következően az előadó által javasolt módosítások hármas 
célkitűzést követnek.

Először, a javasolt EEV-előírások szigorítása révén már rövid távon érvényt kívánnak 
szerezni a környezetvédelmi megfontolásoknak. 

Másodszor, a nevezett szigorított követelményekkel hozzá kívánnak járulni ahhoz, hogy a 
piac alakítása során valóban lehetséges legyen a jövőbeli szabványok tekintetbe vétele, amely 
nem történhetne meg, ha a legfontosabb – különösen a nitrogénoxidokra és a 
részecsketartalomra vonatkozó – határértékek – nem kerülnek szigorításra az „EEV” és az 
„EURO V” előírásokhoz képest. 

Harmadszor, az előadó általános értelemben növelni szeretné az igényesség és az 
elkötelezettség színvonalát, ami a későbbiekben kifejtett érveknek megfelelően 
elengedhetetlenül szükséges a költségek hosszú távú csökkentése érdekében.

Szigorúbb előírások

Ami az egészségre és a környezetre gyakorolt hatást illeti, az EEV előírások legfontosabb 
határértékei a nitrogénoxidokra és a részecsketartalomra vonatkoznak. A 3,5 tonna 
összsúlynál nehezebb közúti járművekre vonatkozó, már elfogadott és 2008/2009 folyamán 
hatályba lépő „EURO V” előírásrendszer éppen ezen értékek tekintetében rendkívül közel áll 
a Bizottság javaslatában indítványozott EEV előírásrendszerhez. Még ha ezen javaslat 
kedvező elbírálását és elfogadását feltételezzük is, a környezetre gyakorolt előnyös hatása 
akkor is csak korlátozott lehet, mert legjobb esetben is csak hozzávetőlegesen egy évvel 
azelőtt léphetne hatályba, hogy az „EURO V” érvénybe lépne valamennyi új gépjárműre 
vonatkozóan. 

Ami a piac megújulását és serkentését illeti, (többek között) a gépjárműgyártók véleménye 
szerint már léteznek kielégítő ösztönző eszközök ahhoz, hogy a gyártók az „EURO V” 
előírásoknak megfelelő gépjárműveket állítsanak elő.
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Mivel a szóban forgó irányelv hatálya a piacnak csupán egy korlátozott részére terjed ki, 
rendkívül fontos, hogy pontosan azon gépjárművek fejlesztését segítse elő, amelyek 
számottevő környezetvédelmi javításokat képesek felmutatni.

A hosszú távú cél tehát az „EURO VI” előírásrendszer előkészítése felé mutat, a javaslat ezért 
tartalmaz szigorú követelményeket a nitrogénoxidok és a részecsketartalom tekintetében.

Hosszú távú beruházások

A jelen irányelv igényességével szembeállítható legfőbb érv az, hogy a tisztább közúti 
járművek számának növelése gazdasági terhekkel jár. Ez a felfogás azonban szűklátókörű.

Ha nem gondoskodunk idejében az ágazat jelentős belső fejlesztéséről, akkor a jövőben 
bevezetendő és az új gépjárművek 100%-ára kiterjedő „EURO VI” előírások rendkívül súlyos 
többletköltségekkel járnának mind az állami beszerzésekre, mind pedig a magánvásárlókra 
nézve. 

A javaslat hátterében az áll, hogy már ma meg kell teremteni a tisztább gépjárművek széles 
európai piacát, és ezzel a gazdasági megtakarítás lehetőségét megteremteni (az úgynevezett 
„fokozatos fejlődés” által), megfelelő kiterjedésű piacot biztosítva az ipar számára, ami alapot 
teremthet a szükséges beruházásokhoz.

Az eredeti javaslat célkitűzésével – főszerepet adni az állami beruházásoknak a piac 
serkentésében – összhangban az előadó javasolja, hogy a közbeszerzés tárgyát képező 
gépjárművek között legalább 35% legyen a tiszta gépjármű, és a fentnevezett küszöbemelés 
mellett indítványozza az irányelv hatályának kiterjesztését a könnyű haszongépjárművekre.

A magasabb igényszint és az iparral szembeni őszinte elkötelezettség ezért alapvető 
fontosságú, ha a szükséges beruházásokat biztosítani és a fokozatos megtakarításokat 
megvalósítani kívánjuk, ezáltal hosszú távon csökkentve a költségeket.

Az irányelv felülvizsgálata és frissítése a technológiai fejlődés függvényében

Az előadó véleménye szerint az irányelvben előírt követelményeket a technológiai haladás 
ütemének megfelelően folyamatosan frissíteni kell. Az új lehetőségekhez és 
követelményekhez való gyors alkalmazkodásra tekintettel az előadó támogatja a javaslatban 
kifejezésre juttatott szándékot, amelynek megfelelően a kiigazításoknak újabb politikai 
vizsgálatok nélkül kell megtörténniük, egyúttal azonban azt javasolja, hogy a felülvizsgálati 
folyamat irányítása legyen erőteljesebb, amely a jövőben előreláthatólag legfontosabbá váló 
elemek pontos leírása révén érhető el. Mindenekelőtt az irányelv hatályának a 
személygépkocsikra történő kiterjesztéséről van szó, ideértve a széndioxidra vonatkozó 
határértékek és energetikai hatékonyság előírását is, valamint a megkövetelt határértékeknek a 
technológiai lehetőségekhez igazodó emelésének lehetőségéről.

Az irányelv a fentieken túlmenően előírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy nagyobb 
figyelmet kell fordítani a részecskeszám mérési módszereinek fejlesztésére (a jelenleg 
alkalmazott tömegmérési módszerekkel szemben), és a jövőben a részecskeszámra 
vonatkozóan megszabott határértékeket kell felvenni az irányelvbe. E követelményt 
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alátámasztó komoly érv az, hogy ezek a finom részecskék alacsony súlyuk ellenére rendkívül 
veszélyesek az egészségre.

Finanszírozás

A jövőbeli beruházások finanszírozásának előírása nem tartozik ezen irányelv keretei közé. A 
javaslat 14. preambulumbekezdésével összhangban mind közösségi, mind nemzeti 
forrásokból kell finanszírozni azt, hogy a túl nagy beruházási költségek ne mehessenek a 
közös közlekedés rovására. Ezen kívül, az előadó természetesnek találja, hogy a tagállamok a 
finanszírozási rendelkezéseikben figyelemmel legyenek az adott regionális vagy helyi 
politikai és közigazgatási szintek magasabb kiadásaira az irányelv végrehajtásából fakadóan.

Konkrét finanszírozási modellek előírása azonban ellentmondana a szubszidiaritás elvének, és 
a javaslat a tagállamok különböző szervezési módjaira tekintettel nem írhat elő mintákat az 
irányelv fentiekben ismertetett követelményeinek végrehajtására vonatkozóan sem.


