
PA\941773HU.doc PE514.770v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2013/0012(COD)

28.6.2013

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

 a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére

az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2013)0018 – C7-0022/2013 – 2013/0012(COD))

A vélemény előadója: Niki Tzavela



PE514.770v01-00 2/11 PA\941773HU.doc

HU

PA_Legam



PA\941773HU.doc 3/11 PE514.770v01-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

Köztudott, hogy a nem olajipari termékeket használó járművek nehezen eladhatók, különösen mivel 
azok újratankolásának vagy feltöltésének lehetőségei még nem állnak rendelkezésre sem országos 
szinten, sem határokon átnyúlóan. Jelenleg az új technológiák és az új járművek nehezen tudnak 
versenyezni a nemzetközi piacon és jelentősebb piaci részesedést szerezni. Ebben az 
összefüggésben ezen irányelv célja az, hogy ösztönzőket hozzon létre és jelzéseket küldjön az 
alternatív üzemanyagok infrastrukturális fejlesztésébe és bevezetésébe történő beruházások számára az 
új piaci szereplők támogatása és a verseny fokozása érdekében.

Egyrészt tervbe kell venni az új járművek (például elektronos járművek) energiaellátásának 
biztosítását. Másrészt a piaci beavatkozásnak bizonyos ára van a kormányok és a fogyasztók számára. 
Fontos továbbá megjegyezni, hogy az infrastrukturális beruházások lehetségesen nélkülöznék a 
hatékonyságot és a kívánt céllal ellentétesek lennének abban az esetben, ha a megfelelő technológia 
még nem kiforrott és kipróbált. Konkrétan, a hidrogénnel működő járművek a jelek szerint még nem 
alkalmasak a piaci bevezetésre.

Az előadó üdvözli az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetésére irányuló törekvéseket, 
aminek következtében folyamatosan csökkenne az Unió olajfüggősége. Az előadó hangsúlyozza, 
hogy a beruházásokat elsősorban a piaci keresletnek kell diktálnia és technológiasemlegesnek 
kell lenniük. Ezenkívül az előadó szilárd meggyőződése, hogy az új technológiák piaci 
integrációjának megkönnyítése és bevezethetőségük felgyorsítása érdekében az Uniónak rendelkezésre 
kellene bocsátania a megfelelő kutatási és fejlesztési forrásokat, továbbá e javaslat szempontjából 
létfontosságúaknak tartja az Unió szabványosítási erőfeszítéseit tekintettel az irányelv széles, 
határokon átnyúló dimenziójára. Végezetül az Unió szén-dioxid-mentesítési ütemtervének tiszteletben 
tartása érdekében az európai piacnak továbbra is szilárdan vezető szerepet kell vállalnia az ehhez 
hasonló kezdeményezések terén.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Közlekedési és Idegenforgalmi 
Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A nemzeti szakpolitikai keretek 
meghatározásakor a tagállamoknak teljes 
mértékben figyelembe kell venniük az 
alternatív üzemanyagok infrastrukturális 
bevezetésének fogyasztókra és 
adóbevételekre gyakorolt hatásait, 
valamint az ilyen infrastruktúrák 
bevezetésébe történő jövőbeli beruházások 
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költséghatékonyságát.

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A lassú és gyors elektromos 
feltöltőállomások berendezéseivel 
kapcsolatos szabványokat 
összehangoltnak kell tekinteni, amint 
azokat a III. melléklet 1.1. és 1.2. 
pontjában hivatkozott közös megállapodás 
alapján elkészítik és a nemzeti 
eljárásoknak megfelelően közzéteszik. A 
szabványoknak a technológiai fejlődésnek 
és a biztonsági kérdésekben alkalmazott jó 
mérnöki gyakorlat fejlődésének 
megfelelően naprakésznek kell lenniük.

Or. en

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A villamos energia tiszta 
üzemanyagként különösen az elektromos 
járművek és a kétkerekű elektromos 
gépjárművek városi agglomerációkban 
történő bevezetése szempontjából előnyös, 
mivel ez javíthatja a levegő minőségét és 
csökkentheti a zajt. A tagállamoknak 
gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelő
ellátást biztosító, legalább a járművek 
számának kétszeresével megegyező számú 
feltöltőállomást építsenek az elektromos 
járművek számára, azzal, hogy a 
feltöltőállomások 10 %-a nyilvánosan 

(11) A villamos energia különösen az 
elektromos járművek és a kétkerekű 
elektromos gépjárművek városi 
agglomerációkban történő bevezetése 
szempontjából előnyös, mivel ez javíthatja 
a levegő minőségét és csökkentheti a zajt. 
A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, 
hogy megfelelő ellátást biztosító, legalább 
a járművek számának kétszeresével 
megegyező számú feltöltőállomást 
építsenek az elektromos járművek számára, 
azzal, hogy a feltöltőállomások 10 %-a 
nyilvánosan hozzáférhető. Az elektromos 
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hozzáférhető. Az elektromos járművek 
magántulajdonosai számára alapvető 
fontosságú, hogy hozzáférjenek a – többek 
között – társasházak, iroda- vagy üzleti 
negyedek közelében kialakított közös 
parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

járművek magántulajdonosai számára 
alapvető fontosságú, hogy hozzáférjenek a 
– többek között – társasházak, iroda- vagy 
üzleti negyedek közelében kialakított 
közös parkolók feltöltőállomásaihoz. A 
hatóságoknak a polgárok szolgálatában 
indokolt olyan szabályozást bevezetniük, 
amelynek révén garantálható, hogy a 
telephelyek fejlesztői és üzemeltetői 
megfelelő infrastruktúrát biztosítsanak, 
amely elegendő számú feltöltőállomással 
rendelkezik.

Or. en

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A hidrogénüzemű gépjárművek – a 
kétkerekű hidrogénüzemű gépjárműveket 
is beleértve – jelenleg igen kevéssé 
elterjedtek a piacon, azok szélesebb körű 
bevezetéséhez azonban elengedhetetlen a 
hidrogéntöltő állomások megfelelő 
infrastruktúrájának kiépítése.

(17) A hidrogénüzemű gépjárművek – a 
kétkerekű hidrogénüzemű gépjárműveket 
is beleértve – jelenleg igen kevéssé 
elterjedtek a piacon, azok hosszú távú,
szélesebb körű bevezetéséhez azonban 
elengedhetetlen a hidrogéntöltő állomások 
megfelelő infrastruktúrájának kiépítése.

Or. en

Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
a gépjárművek hidrogénellátását biztosító, 
nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúra 
kiépítéséről, amelyen belül az egyes 
gépjárműtöltő állomások olyan távolságban 
helyezkednek el egymástól, hogy az ország 

(18) Amint a megfelelően kiforrott 
technológia rendelkezésre áll, a 
tagállamoknak gondoskodniuk kell a 
gépjárművek hidrogénellátását biztosító, 
nyilvánosan hozzáférhető infrastruktúra 
kiépítéséről, amelyen belül az egyes 
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egész területén lehetővé teszik a 
hidrogénüzemű gépjárművek közlekedését, 
a városi agglomerációkban pedig 
meghatározott számú töltőállomás 
található. Ez az Unió teljes területén 
megoldaná a hidrogénüzemű gépjárművek 
közlekedését.

gépjárműtöltő állomások olyan távolságban 
helyezkednek el egymástól, hogy az ország 
egész területén lehetővé teszik a 
hidrogénüzemű gépjárművek közlekedését, 
a városi agglomerációkban pedig 
meghatározott számú töltőállomás 
található. Ez az Unió teljes területén 
megoldaná a hidrogénüzemű gépjárművek 
közlekedését.

Or. en

Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18a) Az európai iparágak 
versenyképességének biztosítása és 
megóvása érdekében biztosítják majd az 
alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrájának bevezetésével 
kapcsolatos további kutatásához és 
fejlesztéshez szükséges uniós 
finanszírozást, mivel jelenleg harmadik 
országok járnak az élen olyan új 
technológiák bevezetésében, mint az 
elektromos járművekben alkalmazott 
elektromos akkumulátorok.

Or. en

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Ez az irányelv az alternatív 
üzemanyagok uniós infrastruktúrájának 
bevezetésére irányuló közös intézkedési 
keretet hoz létre a közlekedés 
kőolajfüggőségének megszüntetése

1. Ez az irányelv az alternatív 
üzemanyagok uniós infrastruktúrájának 
bevezetésére irányuló közös intézkedési 
keretet hoz létre a közlekedés 
kőolajfüggőségének csökkentése
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érdekében, valamint meghatározza az 
alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítésére és a közös műszaki előírásokra, 
többek között az elektromos járművek 
feltöltőállomásaira, valamint a földgáz-
(cseppfolyósított földgáz – LNG és sűrített 
földgáz – CNG) és hidrogéntöltő 
állomásokra vonatkozó 
minimumkövetelményeket.

érdekében, valamint meghatározza az 
alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítésére és a közös műszaki előírásokra, 
többek között az elektromos járművek 
feltöltőállomásaira, valamint a földgáz-
(cseppfolyósított földgáz – LNG és sűrített 
földgáz – CNG) és hidrogéntöltő 
állomásokra vonatkozó 
minimumkövetelményeket.

Or. en

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az alternatív üzemanyagok és az 
azokat kiszolgáló infrastruktúra piaci 
fejlesztésére vonatkozóan valamennyi 
tagállam nemzeti szakpolitikai keretet 
fogad el, amely az I. mellékletben felsorolt 
információkat, de legalább az alábbi 
elemeket tartalmazza:

(1) Az alternatív üzemanyagok és az 
azokat kiszolgáló infrastruktúra piaci 
fejlesztésére vonatkozóan valamennyi 
tagállam nemzeti szakpolitikai keretet 
fogad el, amely az I. mellékletben felsorolt 
információkat, de legalább az alábbi 
elemeket tartalmazza:

- az alternatív üzemanyagok helyzetének és 
jövőbeni fejlesztésének értékelése;

- az alternatív üzemanyagok helyzetének és 
jövőbeni fejlesztésének értékelése;

- az alternatív üzemanyagok határokon 
átnyúló összefüggő infrastrukturális 
lefedettségének értékelése;

- az alternatív üzemanyagok határokon 
átnyúló összefüggő infrastrukturális 
lefedettségének értékelése;

- az alternatívüzemanyag-infrastruktúra 
kiépítését támogató szabályozási keret;

- az alternatívüzemanyag-infrastruktúra 
kiépítését támogató szabályozási keret;

- a nemzeti szakpolitikai keret 
végrehajtását támogató szakpolitikai 
intézkedések;

- a nemzeti szakpolitikai keret 
végrehajtását támogató szakpolitikai 
intézkedések;

- a bevezetést és a gyártást támogató 
intézkedések;

- a bevezetést és a gyártást támogató 
intézkedések;

- kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs támogatás,

- kutatási, technológiafejlesztési és 
demonstrációs támogatás,

- az alternatív üzemanyagok bevezetésére 
vonatkozó célok,

- az alternatív üzemanyagok bevezetésére 
vonatkozó célok,

- az alternatív üzemanyaggal hajtott - az alternatív üzemanyaggal hajtott 
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járművek 2020-ra várható száma, járművek 2020-ra várható száma,
- LNG-töltőállomások iránti igény 
felmérése a TEN-T törzshálózaton kívüli, a 
szállítási műveletekben részt nem vevő 
hajók, különösen a halászhajók számára 
fontos kikötőkben

- LNG-töltőállomások iránti igény 
felmérése a TEN-T törzshálózaton kívüli, a 
szállítási műveletekben részt nem vevő 
hajók, különösen a halászhajók számára 
fontos kikötőkben,

- adott esetben más tagállamokkal a (2) 
bekezdéssel összhangban megkötött 
együttműködési megállapodások.

- adott esetben más tagállamokkal a (2) 
bekezdéssel összhangban megkötött 
együttműködési megállapodások,
– értékelés az alternatív üzemanyagok 
infrastruktúrája bevezetésének 
adóbevételekre és fogyasztókra gyakorolt 
hatásairól,
– részletes költség-haszon elemzés. 

Or. en

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig 
megépüljön legalább a II. melléklet 
táblázatában megadott számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomás.

(1) A tagállamok törekszenek arra, hogy
legkésőbb 2020. december 31-ig 
megépüljön megközelítőleg a II. melléklet 
táblázatában megadott számú, elektromos 
járművek által igénybe vehető 
feltöltőállomás.

Or. en

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az elektromos járművek lassú 
feltöltőállomásainak legkésőbb 
2015. december 31-ig meg kell felelniük a 
III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott 

(3) Az elektromos járművek lassú 
feltöltőállomásainak legkésőbb 
2015. december 31-ig meg kell felelniük a 
III. melléklet 1.1. pontjában meghatározott 
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műszaki előírásoknak. műszaki előírásoknak.
Az elektromos járművek gyors 
feltöltőállomásainak legkésőbb 2017. 
december 31-ig meg kell felelniük a III. 
melléklet 1.2. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

Az elektromos járművek gyors 
feltöltőállomásainak legkésőbb 2017. 
december 31-ig meg kell felelniük a III. 
melléklet 1.2. pontjában meghatározott 
műszaki előírásoknak.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
lassú és a gyors feltöltőállomásoknak a 
III. melléklet 1.1. és 1.2. pontjában 
meghatározott berendezései tisztességes, 
méltányos és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes feltételekkel 
legyenek igénybe vehetők.

A tagállamok törekszenek annak 
biztosítására, hogy a lassú és a gyors 
feltöltőállomásoknak a III. melléklet 1.1. és 
1.2. pontjában meghatározott berendezései 
tisztességes, méltányos és hátrányos 
megkülönböztetéstől mentes feltételekkel 
legyenek igénybe vehetők, valamint 
biztosítják a szükséges rugalmasságot a 
nemzeti szinten bevezetett konkrét 
biztonsági előírások tiszteletben tartása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások, 
legkésőbb 2020. december 31-ig 
biztosítják kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető, egymástól legfeljebb 300 km 
távolságra található hidrogéntöltő állomás 
kiépítését annak érdekében, hogy a 
hidrogénüzemű gépjárművek az ország 
egész területén közlekedhessenek.

(1) Azok a tagállamok, amelyek területén 
ezen irányelv hatálybalépésekor már 
léteznek hidrogéntöltő állomások, 
törekszenek kellő számú nyilvánosan 
hozzáférhető hidrogéntöltő állomás 
kiépítésére annak érdekében, hogy 
legkésőbb 2020. december 31-ig a 
hidrogénüzemű gépjárművek az ország 
egész területén közlekedhessenek.

Or. en

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy legkésőbb 2020. december 31-ig a 
transzeurópai közlekedési (TEN-T) 
törzshálózat valamennyi tengeri 
kikötőjében a tengeri és belvízi szállítás 
során igénybe vehető, nyilvánosan 
hozzáférhető LNG-töltőállomások 
épüljenek.

(1) A tagállamok törekszenek arra, hogy 
legkésőbb 2020. december 31-ig a 
transzeurópai közlekedési (TEN-T) 
törzshálózat valamennyi tengeri 
kikötőjében a tengeri és belvízi szállítás 
során igénybe vehető, nyilvánosan 
hozzáférhető LNG-töltőállomások 
épüljenek.

Or. en

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság jelentése a következőket 
tartalmazza:

(2) A Bizottság jelentése a következőket 
tartalmazza:

- az egyes tagállamok által hozott 
intézkedések értékelése;

- az egyes tagállamok által hozott 
intézkedések értékelése, beleértve 
költséghatékonyságukat;

- az ezen irányelv által az alternatív 
üzemanyagok piacának fejlődésére, 
valamint a gazdaságra és a környezetre 
gyakorolt hatások értékelése;

- az ezen irányelv által az alternatív 
üzemanyagok piacának fejlődésére, 
valamint a gazdaságra, a környezetre és a 
fogyasztókra gyakorolt hatások értékelése;

Or. en

Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Célkitűzések 5. Célkitűzések

- 2020-ig az alternatív üzemanyagok 
különböző (közúti, vasúti, vízi és légi) 
közlekedési módokban történő bevezetése 
és a kapcsolódó infrastruktúra terén 

- 2020-ig az alternatív üzemanyagok 
különböző (közúti, vasúti, vízi és légi) 
közlekedési módokban történő bevezetése 
és a kapcsolódó infrastruktúra terén 
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elérendő célok. elérendő célelőirányzatok.
- Az alternatív üzemanyagok különböző 
közlekedési módokban történő bevezetése 
és a kapcsolódó infrastruktúra terén évente 
meghatározott, a 2020-ra kitűzött nemzeti 
célok elérését szolgáló nemzeti célok.

- Az alternatív üzemanyagok különböző 
közlekedési módokban történő bevezetése 
és a kapcsolódó infrastruktúra terén évente 
meghatározott, a 2020-ra kitűzött nemzeti 
célok elérését szolgáló nemzeti 
célelőirányzatok.

Or. en

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 5 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Gazdasági és piaci fejlemények
Kapacitásbővítésről, 
kapacitáskihasználtságról, közvetlen és 
közvetett költségekről és az adóbevételek 
változásairól szóló éves jelentéstétel.

Or. en


