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PR_COD_1am

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

*** Hozzájárulás
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.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. 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 és energiatakarékos közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, átdolgozott 
javaslatára (COM(2007)0817),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (2) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0008/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és 
Fogyasztóvédelmi Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
véleményére (A6-0000/2008),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság „Európai energiapolitika” 
című közleménye szerint az EU-nak el 
kellene köteleznie magát, hogy 2020-ig 
20%-kal csökkentse az üvegházhatást 
előidéző gázok kibocsátását az 1990-es 
értékhez képest. Javaslat született a 
következő, 2020-ig kötelezően teljesítendő 
célok rögzítésére: az energiahatékonyság 

(4) A Bizottság „Európai energiapolitika” 
című közleménye szerint az EU-nak el 
kellene köteleznie magát, hogy 2020-ig 
20%-kal csökkentse az üvegházhatást 
előidéző gázok kibocsátását az 1990-es 
értékhez képest. Javaslat született a 
következő, 2020-ig kötelezően teljesítendő 
célok rögzítésére: az energiahatékonyság 
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20%-kal történő javítása, a megújuló 
energiaforrások részesedésének 20%-ra 
való emelése, valamint a bioüzemanyagok 
10%-os részesedésének elérése a Közösség 
üzemanyagpiacán, többek között EU 
energiaellátása biztonságának a 
tüzelőanyag-paletta szélesítésével történő 
javítására.

20%-kal történő javítása, a megújuló 
energiaforrások részesedésének 20%-ra 
való emelése, valamint a fenntartható 
módon előállított, tanúsított 
bioüzemanyagok 10%-os részesedésének 
elérése a Közösség üzemanyagpiacán, 
többek között EU energiaellátása 
biztonságának a tüzelőanyag-paletta 
szélesítésével történő javítására.

Or. en

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Egyes technológiák szélesebb körű 
alkalmazása, például a hidrogénüzemű, 
valamint a cseppfolyós propán-bután 
gázzal (LPG) vagy sűrített földgázzal 
(CNG) hajtott gépjárművek, többek között 
az infrastruktúra kiépítése tekintetében 
kezdetben nagy beruházást igényelnek, 
ezért a Bizottságnak át kellene gondolnia, 
hogy a környezet érdekében hogyan 
hozhatók létre és tarthatók fenn az ilyen 
beruházások nemzeti és közösségi 
támogatásának átlátható és 
megkülönböztetésmentes szabályai.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13a) A Bizottság hatástanulmánya 
szerint ezen irányelv hatálybalépésekor a 
gépkocsivásárlások 50%-a felel majd meg 
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a teljes életciklusra vetített költségek –
ideértve a külső költségeket is –
tekintetében a piacon elérhető legjobb 
alternatívának.

Or. en

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A környezettudatosságukkal kitűnni 
kívánó városokat ösztönözni kell, és 
lehetőséget kell biztosítani számukra, 
hogy környezettudatosságukat az 
interneten rendszeresen és átlátható 
módon közzétett adatokkal, számításokkal, 
határozatokkal és az ezen irányelvben 
foglaltaknak megfelelően folytatott 
közbeszerzések összehasonlító elemzésével 
bizonyíthassák.

Or. en

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tárgy Tárgy és célkitűzések
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 

Az irányelv célja a környezetbarát és 
energiatakarékos járművek piacának 
ösztönzése és fellendítése az egész 
életciklusra megállapított, valós üzemi 
költségek – köztük a környezeti költségek 
– figyelembevételén alapuló közbeszerzési 
eljárások aktív alkalmazása révén. Az 
irányelv előírja a jármű egész életciklusára 
megállapított, az energiafelhasználással, 
valamint a széndioxid- és szennyezőanyag-
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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.

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 célja a tiszta és 
energiatakarékos járművek iránti oly 
mértékű kereslet biztosítása, amely arra 
ösztönzi a gyártókat és az iparágat, hogy 
beruházzanak az energiatakarékos, 
alacsony szén-dioxid- és szennyezőanyag-
kibocsátású közúti járművek gyártásába 
és fejlesztésébe.

Or. en

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 2010. 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.
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Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 2010. 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.

Or. en

Módosítás 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azok a helyi, regionális és nemzeti 
hatóságok, amelyek adott éves 
közbeszerezéseiknek legalább 50%-át 
tiszta és energiatakarékos járművek teszik 
ki, használhatják a „tiszta és 
energiatakarékos városi közúti 
közlekedés” címkét. A Bizottság 
gondoskodik a címke egységes 
megjelenéséről.

Or. en
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Módosítás 9

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a jármű kilométerenkénti, e cikk (2) 
bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztását 
a mellékletben található, a különböző 
tüzelőanyagok energiatartalmát tartalmazó 
1. táblázatban szereplő átváltási 
együtthatók segítségével át kell számolni 
kilométerenkénti energiafelhasználásra;

– a jármű kilométerenkénti, e cikk (2) 
bekezdése szerinti üzemanyag-fogyasztását 
a kilométerenkénti energiafelhasználás 
egységeiben kell számolni, függetlenül 
attól, hogy ezt megadták-e közvetlenül 
(mint például az elektromos autók 
esetében), vagy sem. Amennyiben az 
üzemanyag-fogyasztást különböző 
egységekben adták meg, azt a mellékletben 
található, a különböző tüzelőanyagok 
energiatartalmát tartalmazó 1. táblázatban 
szereplő átváltási együtthatók segítségével 
át kell számolni kilométerenkénti 
energiafelhasználásra;

Or. en

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
Átláthatóság

A közbeszerzések tekintetében az egész 
életciklusra vetített költségekről szóló 
nyilvános vita és politikai eszmecsere 
ösztönzése érdekében és a 2004/17/EK, 
illetve a 2004/18/EK irányelvben 
meghatározott követelmények sérelme 
nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy a 2. 
cikkben említett valamennyi szereplő az 
összes beérkezett ajánlat tekintetében az 
interneten közzéteszi a 3. cikkben tárgyalt 
energiafelhasználással és a környezeti 
terheléssel kapcsolatos költségekről szóló 
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információkat.
A nyilvános politikai vita további 
előmozdítása érdekében a Bizottság a 6. 
cikk szerinti jelentéstétel alapján olyan 
pontozótáblát hoz létre és tesz elérhetővé 
az interneten, amelyen összehasonlíthatók 
a hasonló adottságokkal rendelkező 
városok és régiók környezetbarát 
beszerzései.

Or. en

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 8. cikkben meghatározott időponttól 
kezdődő hatállyal a Bizottság kétévente 
jelentést készít az irányelv alkalmazásáról, 
valamint a tiszta és energiatakarékos 
közúti járművek beszerzésének 
előmozdítása érdekében az egyes 
tagállamok által tett intézkedésekről.

(1) A 8. cikkben meghatározott időponttól 
kezdődő hatállyal a tagállamok évente 
statisztikát készítenek arról, hogy az adott 
naptári évben hány járművet szereztek be 
a 2. cikkben említett szereplők; a 
járműveket az alábbiak szerint 
csoportosítják:
– személygépkocsi,
– könnyű haszongépjármű,
– buszok és 
– egyéb járművek.
A tagállamok ezt az információt, valamint 
a 3. cikkben meghatározott feltételek 
piacra gyakorolt hatásáról szóló becslést 
minden évben legkésőbb október 30-ig 
eljuttatják a Bizottsághoz.

(2) A jelentés értékeli az irányelv hatását, a 
további intézkedések szükségességét és
adott esetben javaslatokkal él.

(2) A 8. cikkben meghatározott időpont 
után legkésőbb három évvel, majd azt 
követően kétévente a Bizottság jelentést 
készít az irányelv alkalmazásáról –
ideértve az (1) bekezdésben említett 
információt is –, valamint a tiszta és 
energiatakarékos közúti járművek 
beszerzésének előmozdítása érdekében az 
egyes tagállamok által tett 
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intézkedésekről. A jelentés olyan 
mennyiségi mutatók alkalmazásával, 
amelyek értékelhetővé teszik a környezeti 
előnyöket, értékeli az irányelv hatását, a 
tagállamok jelentéseit és a további 
intézkedések szükségességét, valamint
adott esetben javaslatokkal él.

A Bizottság az (1) bekezdésben említett 
négy járműkategóriában a teljes 
életciklusra vetített költségek – ideértve a 
külső költségeket is – tekintetében a 
piacon elérhető legjobb alternatívának 
megfelelő, megvásárolt járművek 
néveleges és relatív adatait összeveti e 
járművek teljes piacával, és megbecsüli, 
hogy a 3. cikkben meghatározott feltételek 
hogyan befolyásolták a piacot.
(2a) A Bizottság kiemelten értékeli, hogy 
2012-re megvalósult-e az a cél, hogy a 
gépkocsivásárlások 50%-a megfeleljen a 
teljes életciklusra vetített költségek –
ideértve a külső költségeket is –
tekintetében a piacon elérhető legjobb 
alternatívának. Amennyiben a cél nem 
valósult meg, legkésőbb 2014-ig a tiszta és 
energiatakarékos járművek arányának 
növeléséről és a piac, valamint a 
környezet tekintetében várt és kívánt 
hatások biztosításáról szóló javaslatot kell 
benyújtani, amely szükség esetén kötelező 
kiválasztási feltételeket is tartalmazhat.

Or. en
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INDOKOLÁS

E javaslat a Környezetvédelmi Bizottság korábbi ajánlásait tartalmazza 

E javaslat a korábbi (COM(2005)0634 végeleges) javaslat helyébe lép, és a legfontosabb 
területeken – a Környezetvédelmi Bizottság vizsgálata eredményeképpen – az előadó és más 
képviselők gyakorlati ajánlásait tartalmazza.

A legfontosabb újdonságok a következők:
 az irányelv az összes gépjárművet magában foglalja,
 az irányelv kitér a széndioxid-kibocsátásra,
 a modell technológiasemleges és rugalmas (nem pedig egy rögzített szabvány),
 a közbeszerzések továbbra is a környezetbarát járműveket támogatják,
 a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása érdekében az egyedi helyi érdekek is 

szerepet kaphatnak.

Az egész életciklusra megállapított költségek kiszámítása

Az irányelv az összes közbeszerzési eljárást kiíró – vagy a közszféra nevében, vagy annak 
engedélye alapján eljáró – számára előírja, hogy ne csak a beszerzési árat, hanem az 
életciklusra vetített üzemanyagköltségeket, a széndioxid-kibocsátást és a légszennyezést is 
vegyék számításba, és a beszerzések során ezeket is tekintsék szempontnak.

Közbeszerzés a piac ösztönzője

Az előadó határozottan támogatja, hogy a közbeszerzéseket a környezetbarát járművek piaca 
ösztönzőjeként alkalmazzák, és ezért úgy módosította az 1. cikket, hogy az ezt a törekvést az 
irányelv fontos célkitűzésévé tegye.

A közbeszerzések piaci részesedése európai szinten igen jelentős, ezért amennyiben a 
közhatóságok vezető szerepet vállalnak az „életciklusra vetített költségek” kiszámítása és
beszerzéseikre történő alkalmazása terén, biztosíthatják, hogy a járműipar környezetbarát, 
alacsonyabb szén-dioxid- és szennyezőanyag-kibocsátású járművek fejlesztésére és ilyen 
jellegű beruházásokra fog törekedni.

Átláthatóság és nyilvános vita
Amennyiben a járművek beszerzésére irányuló határozatokat környezetvédelmi 
megfontolásoknak is befolyásolniuk kell, biztosítani kell a nem kormányzati szervezetek, a 
polgárok és a helyi politikusok hozzáférését a beszerzéssel kapcsolatos információkhoz.

Az előadó ezért az átláthatóság és a nyilvánosság fokozása, valamint az összehasonlítások 
hatókörének szélesítése érdekében több helyen is módosította az irányelvet. 

E módosítások a következőket foglalják magukban:

 a helyi hatóságok az interneten elérhetővé teszik a beszerzési határozatokhoz 
kapcsolódó, életciklusra vetített költségekről szóló összes információt,

 a Bizottság pontozótáblát hoz létre, amely láthatóvá teszi, hogy a helyi hatóságok 
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hogyan teljesítenek a környezetbarát járművek beszerzése terén,
 a környezetbarát járművek beszerzésében élenjáró helyi és regionális hatóságok által 

alkalmazható „környezetbarát beszerzés” címke bevezetése.

Az irányelv hatásának értékelése és felülvizsgálata

Értékelni kell, hogy az irányelv jelenlegi formájában eléri-e a kívánt hatást. Az előadó ezért 
számos olyan módosítást javasol, amelyek biztosítják a piacra és a környezetre gyakorolt 
hatások értékelését és nyomon követését.

A Bizottságnak ezért

 kétévente jelentést kell készítenie a végrehajtásról, valamint az irányelv környezetre és 
az egyes járműkategóriákban a piacra gyakorolt hatásáról,

 értékelni kell, hogy 2012-re milyen mértékben valósult meg a közbeszerzések 50%-
ától várt hatás, és amennyiben a kívánt hatást nem sikerült elérni, meg kell vizsgálni 
az irányelvnek a cél megvalósítása érdekében történő módosítását.

Végrehajtás

Az előadó úgy véli, hogy már 2010-re lehetővé kellene tenni az egész életciklusra 
megállapított költségek kiszámítására irányuló, előírt módszer bevezetését, és 
következésképpen a dátum előrehozatalát javasolja, hogy a környezeti és piaci hatások 
mielőbb érzékelhetők legyenek.
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