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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 hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról 
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0593),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamentnek (C6-0342/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (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

Rendeletre irányuló javaslat 
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az Európai Parlament kérését követően 
a gépjárművekre vonatkozó uniós 
jogszabályokba új szabályozási 
megközelítést vezettek be. Ennek 
következtében ez a rendelet a 
hidrogénrendszerek és alkotórészei 
típusjóváhagyásáról csak az alapvető 
rendelkezéseket határozza meg, míg a 
műszaki leírásokat komitológiai eljárásokat 
követően elfogadott végrehajtási 
intézkedésekkel kell előírni.

(3) Az Európai Parlament kérését követően 
a gépjárművekre vonatkozó uniós 
jogszabályokba új szabályozási 
megközelítést vezettek be. Ennek 
következtében ez a rendelet a 
hidrogénrendszerek és alkotórészei 
típusjóváhagyásáról csak az alapvető 
rendelkezéseket határozza meg, míg a 
műszaki leírásokat az Európai Parlament 
részvételével lefolytatott komitológiai 
eljárásokat követően elfogadott 
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végrehajtási intézkedésekkel kell előírni.

Or. de

Indokolás

Az új szabályozási megközelítés – amelynek esetében a rendeletben csak az alapvető 
követelményeket határozzák meg és a műszaki részleteket később végrehajtási intézkedésekben 
kell megállapítani – keretében is biztosítani kell az Európai Parlament részvételét.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat 
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A hidrogénmeghajtás a járművek 
működtetésének „tiszta” módja, ugyanis a 
hidrogénmeghajtású járművek nem 
termelnek szénalapú szennyezőanyagokat, 
és üvegházhatást okozó gázokat sem 
bocsátanak ki kipufogócsövükön. Arról
azonban gondoskodni kell, hogy a 
hidrogént mint üzemanyagot fenntartható 
formában állítsák elő, hogy a hidrogén 
gépjármű-üzemanyagként való 
bevezetésének általános környezeti 
mérlege pozitív legyen.

(5) A hidrogénmeghajtás a járművek 
jövőbeni, szennyezőanyag-mentes 
újrahasznosító gazdaság irányába mutató 
működtetésének „tiszta” módja, ugyanis a 
hidrogénmeghajtású járművek nem 
termelnek szénalapú szennyezőanyagokat, 
és üvegházhatást okozó gázokat sem 
bocsátanak ki kipufogócsövükön.  A 
hidrogén azonban energiahordozó és nem 
energiaforrás, ezért a hidrogénmeghajtás 
éghajlatpolitikai haszna attól függ, hogy a 
hidrogént milyen forrásból nyerik ki. 
Ezért gondoskodni kell arról, hogy a 
hidrogént mint üzemanyagot fenntartható 
formában állítsák elő, hogy a hidrogén 
gépjármű-üzemanyagként való 
bevezetésének általános környezeti 
mérlege pozitív legyen.

Or. de

Indokolás

A hidrogén a bioüzemanyagok és az elektromosság mellett az egyik reménység a 
közlekedésben alkalmazott alternatív, nem fosszilis üzemanyagok tekintetében.  A 
levegőminőség javítása szempontjából különösen a városokban bizonyulhatnak hasznosnak a 
hidrogénmeghajtású járművek. A személygépkocsik CO2-kibocsátásának csökkentése terén a 
hidrogénmeghajtású járművek potenciálja azonban attól függ, hogy a felhasznált hidrogént 
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hogyan állították elő. 

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat 
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A gyártók nagy része jelentős 
összegeket fektet be a hidrogéntechnológia 
fejlesztésébe, és már meg is kezdték az 
ilyen járművek forgalomba hozatalát. Az 
elkövetkező években az összes 
gépjárműhöz mérten a hidrogénüzemű 
járművek aránya valószínűleg nőni fog. 
Következésképpen az ilyen járművek 
biztonságára vonatkozó közös előírásokat 
meg kell határozni.

(8) A gyártók nagy része jelentős 
összegeket fektet be a hidrogéntechnológia 
fejlesztésébe, és már meg is kezdték az 
ilyen járművek forgalomba hozatalát. Az 
elkövetkező években az összes 
gépjárműhöz mérten a hidrogénüzemű 
járművek aránya valószínűleg nőni fog. 
Következésképpen az ilyen járművek 
biztonságára vonatkozó közös előírásokat 
meg kell határozni. Mivel a gyártók 
részben különböző megközelítéseket 
alkalmaznak a hidrogénmeghajtású 
járművek fejlesztése során, a biztonsági 
előírásokat technológiasemleges módon 
kell meghatározni.

Or. de

Indokolás

Ennek az engedélyezési rendeletnek lehetővé kell tennie a hidrogénmeghajtású gépjárművek
összes technológiájának továbbfejlesztését.  A piac meg fogja mutatni, hogy végül melyik 
technológia kerekedik felül.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat 
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az üzemanyag sajátosságaiból 
adódóan a hidrogénüzemű járművek az 
autómentő szolgálatok részéről különleges 
bánásmódot igényelnek. Ezért a jármű 
címkézésére vonatkozóan előírásokat kell 
megállapítani, hogy ezek a szolgálatok 

(11) Az üzemanyag sajátosságaiból 
adódóan a hidrogénüzemű járművek az 
autómentő szolgálatok részéről különleges 
bánásmódot igényelnek. Ezért a jármű 
azonosítására vonatkozóan előírásokat kell 
megállapítani, hogy ezek a szolgálatok 
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értesülhessenek a jármű fedélzetén tárolt 
üzemanyagról.

értesülhessenek a jármű fedélzetén tárolt 
üzemanyagról. Az azonosítás azonban 
nem vezethet a hidrogénüzemű járművek 
megbélyegzéséhez. 

Or. de

Indokolás

A hidrogénüzemű járművek tekintetében baleset esetén nem áll fenn nagyobb veszély, mint a 
fosszilis üzemanyaggal működő járművek tekintetében.  Ezért el kell kerülni, hogy a 
hidrogénüzemű járműveket indokolatlan módon baleseti szempontból különösen veszélyes 
járműveknek tartsák. A mentőszolgálatok számára azonban lehetővé kell tenni jármű 
hajtóművének azonosítását, először egy visszafogott, nem megbélyegző címkézés, hosszú 
távon e-call (a személygépkocsi automatikus jeladása baleset esetén) vagy központi adatbank 
révén.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat 
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A hidrogénüzemű járművek csak 
akkor lehetnek sikeresek a piacon, ha 
megfelelő töltőállomás-infrastruktúra áll 
rendelkezésre Európában. A Bizottságnak 
a hidrogénüzemű járművek egész 
Európára kiterjedő töltőállomás-hálózata 
kiépítésének támogatására irányuló 
alkalmas intézkedéseket kell 
megvizsgálnia.

Or. de

Indokolás

Megfelelő töltőállomás-infrastruktúra nélkül a hidrogénüzemű járművek nem lehetnek 
sikeresek. Ezért például az EU 7. kutatási keretprogramjának vagy a Joint Technologie 
Initiative tevékenységeit erőltetni kell annak érdekében, hogy a hidrogén-töltőállomások 
engedélyezése terén a tagállamok között fennálló különbségek ne akadályozzák a 
töltőállomások egész Európára kiterjedő hálózatának kiépítését.   
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Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat 
2 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet a következőkre 
alkalmazandó: 

Ez a rendelet a következőkre 
alkalmazandó: 

1. M és N kategóriájú hidrogénüzemű 
járművek, ideértve a járművek 
ütközésvédelmét és elektronikus 
biztonságát,

1. M, N és L kategóriájú hidrogénüzemű 
járművek, ideértve a járművek 
ütközésvédelmét és elektronikus 
biztonságát,

2. az M és N kategóriájú járművek számára 
tervezett, az I. mellékletben felsorolt 
alkotórészek,

2. az M, N és L kategóriájú járművek 
számára tervezett, az I. mellékletben 
felsorolt alkotórészek,

3. az M és N kategóriájú járművek számára 
tervezett hidrogénrendszerek, ideértve a 
hidrogén tárolásának és felhasználásának 
új formáit.

3. az M, N és L kategóriájú járművek 
számára tervezett hidrogénrendszerek, 
ideértve a hidrogén tárolásának és 
felhasználásának új formáit.

Or. de

Indokolás

Az L kategóriájú járműveket (motorkerékpárokat) a rendelet hatálya alá kell vonni annak 
érdekében, hogy ebben a járműkategóriában is támogassák a hidrogénüzemű modellek 
fejlődését és piacképessé válását.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat 
12 cikk - 1 bekezdés - d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a VI. mellékletben szereplő 
hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
részletes szabályai,

d) a VI. mellékletben szereplő 
hidrogénrendszerek és alkotórészeik 
részletes szabályai, különösen az 
autómentő szolgálatok részére az 
azonosítás érdekében a VI. melléklet 15. 
bekezdése szerint,

Or. de
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Indokolás

A hidrogénüzemű járművek tekintetében baleset esetén nem áll fenn nagyobb veszély, mint a 
fosszilis üzemanyaggal működő járművek tekintetében.  Ezért el kell kerülni, hogy a 
hidrogénüzemű járműveket indokolatlan módon baleseti szempontból különösen veszélyes 
járműveknek tartsák. A mentőszolgálatok számára azonban lehetővé kell tenni jármű 
hajtóművének azonosítását, először egy visszafogott, nem megbélyegző címkézés, hosszú 
távon e-call (a személygépkocsi automatikus jeladása baleset esetén) vagy központi adatbank 
révén (a 4. módosítással összekötve).

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat 
I melléklet - b pont - Bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) sűrített (gáz halmazállapotú) hidrogén 
használatára készült alkotórészek:

b) sűrített (gáz halmazállapotú) hidrogén 
használatára készült alkotórészek 30 bar 
feletti nominális rendszernyomással:

Or. de

Indokolás

Az alkotórészek vizsgálatát továbbra is a 30 bar feletti nyomással működő részekre kell 
korlátozni, mivel a szükséges biztonságot más, megfelelő módon költségkímélőbben lehet 
biztosítani. A kisnyomású alkotórészek biztonságát egy költségkímélőbb biztonságkezelési 
rendszerrel, az alkotórészek, például a szelepek, érzékelők és irányító készülékek 
összehangolása révén lehet biztosítani.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat 
VI melléklet - 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Az autómentő szolgálatoknak 
címkékkel lehet jelezni, hogy a jármű 
folyékony vagy sűrített (gáz 
halmazállapotú) hidrogénnel működik.

(15) Az autómentő szolgálatoknak 
lehetőségük kell, hogy legyen a járművek 
hidrogénmeghajtásának azonosítására.

Or. de
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Indokolás

A hidrogénüzemű járművek tekintetében baleset esetén nem áll fenn nagyobb veszély, mint a 
fosszilis üzemanyaggal működő járművek tekintetében.  Ezért el kell kerülni, hogy a 
hidrogénüzemű járműveket indokolatlan módon baleseti szempontból különösen veszélyes 
járműveknek tartsák. A mentőszolgálatok számára azonban lehetővé kell tenni jármű 
hajtóművének azonosítását, először egy visszafogott, nem megbélyegző címkézés, hosszú 
távon e-call (a személygépkocsi automatikus jeladása baleset esetén) vagy központi adatbank 
révén (a 4. módosítással összekötve).
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INDOKOLÁS

A jelen rendeletre irányuló javaslat révén első alkalommal kívánnak harmonizált műszaki 
előírásokat hozni a hidrogénüzemű járművek engedélyezésére vonatkozóan. A 
hidrogénüzemű járművekre vonatkozó, az egész EU-ra érvényes engedélyezési kritériumok 
bevezetésére annak érdekében van szükség, hogy biztosítsák a belső piac működését és 
egyúttal magas biztonsági és környezetvédelmi színvonalat biztosítsanak. Mivel a 
hidrogénüzemű járművek jelenleg nem tartoznak az EK típusjóváhagyási rendszerébe, a 
tagállamok egyedi engedélyeket adhatnak ki az ilyen járművekre anélkül, hogy új 
jogszabályokat kellene elfogadniuk. Ezen engedélyezési gyakorlat kapcsán fennáll annak a 
veszélye, hogy minden tagállam létrehozza a saját engedélyezési feltételeit és ez a belső 
piacot zavarja.  Ez nagy költségeket róna a gyártókra és kockázatokat jelentene a biztonságra 
nézve, egyúttal jelentősen akadályozná a hidrogéntechnológia elterjedését az EU-ban. Az 
előadó ezért a Bizottság javaslatát a közlekedésben alkalmazott alternatív üzemanyagok felé 
tett fontos lépésnek tartja.

A világ más részein – például az egyesült államokbeli vagy az ázsiai gazdasági térségben –
szintén dolgoznak hidrogénüzemű járművek fejlesztésén.  Itt is felvetődik az engedélyezés 
kérdése. Az EU-nak a világszerte érvényes engedélyezési feltételekről nemzetközi szinten 
folytatott tárgyalásai azonban még jó ideig el fognak tartani. Egy uniós engedélyezési rendelet 
irányadó lehetne a nemzetközi engedélyezés számára.

A hidrogén a bioüzemanyagokkal és az elektromossággal együtt az EU legnagyobb 
reménységei közé tartozik annak érdekében, hogy a jövőben az olajat a közlekedési ágazatban 
felváltsák, a légszennyezést és a közlekedésből adódó CO2-kibocsátást csökkentsék. A 
hidrogént mint energiahordozót univerzálisan fel lehet használni, különböző módon különféle 
forrásokból elő lehet állítani, a hidrogén szállítható és tárolható. Megújuló energiákat juttathat 
a piacra, de a szokásos rendszerbe is integrálható. Ezek a tulajdonságok teszik a hidrogént 
különösen a közlekedési ágazatban érdekes választási lehetőséggé.

Emellett újra és újra elhangzanak bírálatok, amelyek a hidrogén környezetpolitikai hasznát 
vonják kétségbe, mert a hidrogén energiahordozó, és nem energiaforrás. Függetlenül attól, 
hogy osztjuk-e ezeket, a hidrogénnel mint energiahordozóval szembeni aggályokat vagy sem, 
az előadó véleménye szerint ez nem szolgál érvként a jelen engedélyezési rendelet ellen. A 
hidrogén mint hajtóanyag kétségkívül fennálló rugalmassága a közlekedési ágazatban 
különösen a gépkocsik terén teszi a hidrogént olyan technológiává, amelynek fejlődési 
lehetőségeket kell biztosítani. Azt, hogy a hidrogénüzemű járművek a jövőben a piacon 
érvényesülni tudnak-e, vagy más technológiák sikeresebbek lesznek, a további fejlődés fogja 
megmutatni. Az egész EU-ra kiterjedő engedélyezési szabályok azonban a minimális feltételei 
annak, hogy a hidrogénüzemű járművek egyáltalán piacképessé váljanak. Ezt az ajtót kell 
kinyitnunk.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a hidrogénüzemű járművek európai piacra történő sikeres 
bevezetése attól függ, hogy a hidrogén-töltőállomások megfelelő hálózatát idejében ki lehet-e 
építeni. Ezenkívül a rendelet hatályát ki kell terjeszteni a kétkerekű járművekre. Az előadó 
továbbá amellett száll síkra, hogy a mentőszolgálatok számára legyen lehetséges a járművek 
hidrogénmeghajtásának azonosítása. Erre az eleinte alkalmazandó címkézés mellett 
különböző hosszú távú lehetőségek is vannak, például az e-call (a személygépkocsi 
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automatikus jeladása a mentőszolgálatoknak baleset esetén) vagy egy központi adatbank, 
amelyben a járművek műszaki adatait a járműtulajdonosoktól függetlenül gyűjtik és a 
mentőszolgálatok ezt baleset esetén lekérdezhetik. Ezek az azonosítási lehetőségek 
műszakilag már adottak, csak a megfelelő infrastruktúra hiányzik.  
A fenntartható energiagazdaság felé vezető úton – amely a környezettel összeegyeztethető és 
megújuló energiákra támaszkodik – a személyi közlekedésben használandó nem fosszilis 
üzemanyag irányába tett lépés nagy jelentőséggel bír. Nem utolsósorban azért, mert a 
magáncélú személygépkocsi-használat terén az egyes polgárok számára a saját napi 
tapasztalat révén láthatóvá válnak a hidrogéntechnológia lehetőségei és határai. A 
bioüzemanyagok fenntartható termeléséről szóló jelenlegi vita ezenkívül rámutat arra, hogy a 
közlekedés terén nem mondhatunk le további új és fenntartható technológiákról. Ezért fontos, 
hogy a jelen rendelet megteremtse a szükséges feltételeket a hidrogénnel mint alternatív 
üzemanyaggal meghajtott járművek egész Európára kiterjedő engedélyezéséhez. 
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