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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Konstantinos Aïvaliotis, görög állampolgár által benyújtott 1683/2009. 
számú, további 2 aláírást tartalmazó petíció Görögországban az 
elhasználódott járművek forgalomból való kivonásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy az új görög kormány nem folytatja a korábbi kormány 
által foganatosított, az elhasználódott járművek forgalomból való kivonására irányuló 
intézkedéseket. Ez azt jelenti, hogy a görög állampolgárokat már nem ösztönzik arra, hogy 
járműveiket kivonják a forgalomból, és aránytalanul sok öreg és erősen szennyező jármű van 
továbbra is használatban. Mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy mindez ellentétes az 
elhasználódott gépjárművek forgalomból való kivonására, illetve a tisztább, üzemanyag-
takarékosabb járművek támogatására vonatkozó uniós elvekkel, arra kéri az Európai 
Parlamentet, hogy vizsgálja ki az ügyet.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. február 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A gépjárművek leselejtezési programjait a közelmúltbeli válságra adott válaszul azért 
dolgozták ki, hogy újabb gépjármű vásárlása esetén lehetővé váljon anyagi juttatást biztosítani 
egy régi gépjármű leselejtezéséhez. A Bizottság azon az alapon támogatta a gépjárművek 
leselejtezési programjainak tagállami bevezetését, hogy ezek fontos szerepet tölthetnek be a 
gépjárműállomány megújulásának, valamint a régebbi, szennyezőbb gépkocsik újabb, 
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technológiailag fejlettebb járművekre történő lecserélésének előmozdításában. A Bizottság e 
tekintetben az „Intézkedések az európai autóipar válságának kezelésére” című közlemény 
részeként elfogadta a járművek leselejtezési programjaira vonatkozó útmutatót.1 Az útmutató 
dokumentum gyakorlati útmutatással szolgál a tagállamok számára arra vonatkozóan, hogy 
miként alakítsák ki a járművekre irányuló leselejtezési programjaikat, és ismerteti a 
vonatkozó uniós jogszabályokat. 
Nem minden tagállam vezetett be gépjármű-leselejtezési programokat, és némely leselejtezési 
program már véget ért. A leselejtezési programok néhány tagállamban korlátozott 
költségvetés mellett és/vagy korlátozott időtartamban valósultak meg. Egy leselejtezési 
rendszer bevezetésére, visszavonására vagy felfüggesztésére vonatkozó döntés mindazonáltal 
az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik. A Bizottság nem avatkozik bele a tagállamok 
döntésébe. A Bizottság továbbá hangsúlyozni kívánja, hogy a gépjárművek leselejtezési 
programjait mindig is átmeneti intézkedésnek tekintették, amelyek bizonyos idő elteltével 
megszűnnek. Az útmutató dokumentumban a Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy a 
98/34/EK irányelv értelmében küldjenek értesítést a gépjármű-leselejtezési programjaikról. A 
görög kormány nem küldött értesítést gépkocsi-leselejtezési programjáról. A Bizottság 
azonban nem látja indokoltnak, hogy beavatkozzon a görög kormány leselejtezési rendszert 
felfüggesztő határozatába. 

A Bizottság szolgálatai jelenleg értékelik a gépjármű-leselejtezési programok hatékonyságát a 
gazdasági, környezeti és biztonsági javulások szempontjából, és tanulmányt indítottak, 
amelynek célja a jövőre vonatkozó ajánlások megfogalmazása. A Bizottság szolgálatai 
egyúttal figyelemmel kísérik a szóban forgó programok fejleményeit, és továbbra is gyűjtik a 
hozzáférhető adatokat. 

A fenti észrevételek a Bizottság szóban forgó kérdéssel kapcsolatos álláspontját ismertetik. A 
Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a rendelkezésre bocsátott információk alapján 
nem áll módjában további segítséget nyújtani a Parlament számára a szóban forgó petíció 
ügyében.

                                               
1 COM(2009)104 végleges.


