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JAVASLATOK 

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

az alábbi módosításokat: 

1. üdvözli az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájára vonatkozó cselekvési tervet; 

emlékeztet a közlekedés éghajlatváltozásra gyakorolt hatására és megjegyzi, hogy a 

Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek teljesítéséhez a közlekedésből származó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak közel nullára kell csökkenniük 2050-re; ezért 

hangsúlyozza, hogy alternatív üzemanyagokkal működő járművek fenntarthatósága 

nagyban a megújuló energiaforrások felhasználásától függ és kiemeli annak a 

szükségességét, hogy minden tagállamban egységes követelmények legyenek az 

alternatív üzemanyagok minőségére és a megfelelőségértékelésére nézve is. 

hangsúlyozza, hogy az Unióban a dekarbonizációs célok teljesüléséhez az összes 

érdekelt fél – különösen az autóipar és a Bizottság – közötti szoros együttműködésre 

van szükség; 

2. hangsúlyozza az alacsony szén-dioxid-kibocsátású újításoknak Európai Unió világpiaci 

versenyhelyzetére és az energiabiztonságra gyakorolt előnyeit; kéri az Európai Uniót, 

hogy világszinten vállaljon vezető szerepet a közlekedési ágazat szén-dioxid-

mentesítése terén; sürgeti továbbá a tagállamokat – főleg a leginkább lemaradottakat – 

valamint az ipart, hogy mutassanak több ambíciót és gyorsítsák fel a terv végrehajtását, 

többek között hatékony, teljes és következetes nemzeti szakpolitikai keretek 

kidolgozása és időben történő végrehajtása révén az állami és magánforrásokból 

megvalósuló beruházások szükséges stabilitásának biztosítása érdekében; 

3. kiemeli, hogy az Unió területén az alternatív üzemanyagok töltőállomás-

infrastruktúrájának rendelkezésre állása és hozzáférhetősége – mind az állami, mind 

pedig a magánlétesítményekben – összefügg az új mobilitási rendszer fogyasztók általi 

elfogadottságával; hangsúlyozza, hogy egy összehangoltabb uniós megközelítésre van 

szükség a közös műszaki szabványokkal kapcsolatban is a fizetési szolgáltatások közötti 

átjárhatóság és a töltőállomások biztosítása érdekében, ezzel lehetővé téve az alternatív 

üzemanyagok használói számára, hogy korlátozás nélkül használhassák a rendelkezésre 

álló infrastruktúrát, amikor az Unión belül utaznak; hangsúlyozza, hogy átlátható 

fogyasztói tájékoztatásra és határokon átnyúló folyamatosságra van szükség; felszólítja 

a magánszektor és az állami szféra szereplőit, hogy e célból szorosabban működjenek 

együtt; felhívja a Bizottságot, hogy jobban vegye figyelembe a fogyasztói szempontokat 

és gondoskodjon egy, az alternatív üzemanyagok használatáról, a töltőállomásokra 

vonatkozó információkról és a fizetési módokról szóló összehangolt fogyasztói 

tájékoztatási stratégiáról; 

4. hangsúlyozza, mennyire fontos az időben szolgáltatott, könnyen érthető, pontos, 

hozzáférhető és átlátható tájékoztatás a fogyasztók számára; megemlíti ezzel 

kapcsolatban, hogy mennyire fontos lesz a hagyományos és alternatív üzemanyagok 

árának tervbe vett összehasonlítása; kéri, hogy ezek az információk egy nyílt 

adatplatform által legyenek összegyűjtve és feldolgozva; 

5. nagyra értékeli az uniós szintű koordinációt; ösztönzi a Bizottságot, hogy a 2018-as év 
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folyamán elemezze, hogy a fizetési szolgáltatások közötti átjárhatóság – anélkül, hogy a 

piaci innovációt gátolnák – jogalkotási vagy nem jogalkotási intézkedésekkel javítható-

e leginkább; 

6. ösztönzi a Bizottságot, hogy használja ki az európai közlekedés-, energia- és 

digitalizációs politikák – például az intelligens töltés és az intelligens közlekedési 

rendszerek – terén megvalósuló szinergiákat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően; 

felhívja a tagállamokat, hogy szorosabban működjenek együtt például a Fenntartható 

Közlekedési Fórum keretén belül a határokon átnyúló folyamatosság biztosítása 

érdekében; 

7. technológiasemleges megközelítést támogat egy piaci alapú alternatívüzemanyag-

infrastruktúra kialakításához, különös figyelemmel a üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

csökkentésére, valamint a fogyasztók rendelkezésére álló nagyobb és jobb választék 

biztosítására; megállapítja, hogy a digitálisan összekapcsolt alternatívüzemanyag-

infrastruktúra kiépítésénél figyelembe kell venni az alternatív üzemanyaggal működő 

járművek tényleges számát; hangsúlyozza ezért, hogy több, alternatív üzemanyagokkal 

működő járművet kell piacra dobni, hogy közép- és rövid távon növeljék azok 

ismertségét, ezzel is ösztönözve az erre irányuló állami és magánberuházásokat; 

8. felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a magánszektort, hogy növeljék az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrájának kialakítására irányuló pénzügyi támogatásokat; külön 

hangsúlyozza, hogy a következő többéves pénzügyi keretben növelni kell az alternatív 

üzemanyagok infrastruktúrájára fordított uniós forrásokat; kéri, hogy vegyék 

figyelembe az alternatívüzemanyag-infrastruktúrával kapcsolatos földrajzi 

különbségeket és az alternatívüzemanyag-infrastruktúra támogatottságát, valamint a 

vidéki területeken az átállás magas költségeit, amelyek komoly akadályt jelenthetnek az 

alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítésében; felhívja a tagállamokat, hogy 

ismerjék el a támogatási programoknak, a köz- és magánszféra közötti partnerségnek és 

az adókedvezményeknek az alternatív üzemanyagokkal működő járművek piaci 

bevezetésére gyakorolt pozitív hatásait. 
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