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JAVASLATOK 

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Közlekedési és Idegenforgalmi 

Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja 

bele a következő javaslatokat: 

A. mivel a tagállamok elfogadták nemzeti szakpolitikai kereteiket, amelyeket a Bizottság a 

legutóbbi közleményében értékelt (COM(2017)0652), amely megállapította, hogy az 

elektromos járművek töltő-infrastruktúrájának végrehajtása és az ezzel kapcsolatos 

célkitűzések az egyes tagállamokban eltérnek, mivel 25 tagállam közül csak 8 felel meg 

teljes mértékben a 2014/94/EU irányelvben1 a nemzeti szakpolitikai keretek 

vonatkozásában meghatározott követelményeknek, és hogy 2 tagállam a 2014/94/EU 

irányelv 3. cikkében előírtakkal ellentétben elmulasztotta 2016. november 16-ig 

benyújtani a nemzeti szakpolitikai keretét; 

B. mivel a közlekedési ágazat az uniós szén-dioxid-kibocsátás fő forrása és az egyetlen 

olyan ágazat, amelyben a kibocsátások továbbra is növekednek; mivel további uniós 

szintű koordinációra van szükség az alternatív üzemanyagok megfelelő infrastruktúra-

hálózata kiépítésének biztosításához a közlekedési ágazat dekarbonizálásának 2050-ig 

történő megvalósítása érdekében; 

C. mivel az Unióban a közlekedés dekarbonizálását a technológiasemlegesség elvének kell 

vezérelnie, egyenlő versenyfeltételeket biztosítva ezáltal az alacsony kibocsátású és 

tiszta mobilitási technológiák számára, és ösztönözve a versenykörnyezetet, valamint az 

e területen folytatott további innovációt; 

1. hangsúlyozza, hogy az Unió képes arra, hogy vezető szerepet töltsön be a tiszta 

közlekedés területén és a globális átállás élére álljon; megjegyzi, hogy a tiszta energiára 

való áttérés számos növekedési lehetőséget kínál az ipar számára, és erősíti az 

energiabiztonságot Európában; kiemeli, hogy jelenleg az akkumulátoros elektromos 

járművek és a hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek több mint 65%-át az 

Unión kívül állítják elő, és az új mobilitás a szükséges készségek megváltozásához 

vezet majd, tehát kulcsfontosságú, hogy biztosítsuk a lendületet iparunk fellendítéséhez 

és új, minőségi munkahelyek teremtéséhez az Unióban; úgy véli, hogy alapvető 

fontosságú az akkumulátoripar fellendítése azáltal, hogy létrehozzák a fenntartható 

akkumulátorcella-gyártást az Unióban és biztosítják a teljes mértékben uniós 

értékláncot, miközben a körforgásos gazdaság elvével összhangban kiaknázzák az 

akkumulátorok és a nyersanyagok újrahasznosításában rejlő lehetőségeket; 

2. üdvözli az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kialakításáról szóló, fent említett 

bizottsági közleményt, megjegyzi azonban, hogy a nemzeti szakpolitikai keretek nem 

irányozzák elő kellő mértékben az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának 

kiépítését ahhoz, hogy ez jelentősen hozzájáruljon az alternatív üzemanyagon alapuló 

mobilitás 2025-ig tervezett megvalósításához; felhívja ezért a Bizottságot, hogy 

követelje meg a tagállamoktól kötelező minimális célértékek nemzeti szakpolitikai 

keretekbe történő belefoglalását, figyelembe véve ugyanakkor az alternatív 

üzemanyaggal működő járművek tervezett és megvalósult elterjedését és technológiai 

                                                 
1 HL L 307., 2014.10.28., 1. o. 
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fejlődésüket, tekintettel az alternatív üzemanyag transzeurópai infrastruktúra-

hálózatának megvalósítására; 

3. aggodalommal állapítja meg, hogy a célkitűzések szintje jelentősen eltérő az egyes 

tagállamokban; sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsák az alternatív üzemanyagok 

megfelelő infrastruktúrájának gyors kiépítését; felhívja a tagállamokat, hogy ennek 

megfelelően alakítsák és igazítsák ki nemzeti szakpolitikai kereteiket, figyelembe véve 

az alternatív üzemanyaggal működő járművek tervezett és megvalósult elterjedését és 

technológiai fejlődésüket; felhívja a tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a végrehajtási 

erőfeszítéseket kellőképpen ambiciózus célokkal; 

4. felhívja a tagállamokat, hogy az uniós pénzeszközök teljes körű felhasználásával 

gyorsítsák fel az elektromos közlekedéssel kapcsolatos kutatások alkalmazását; üdvözli 

a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy uniós finanszírozás révén további 800 millió 

EUR-t bocsássanak rendelkezésre; hangsúlyozza azonban, hogy uniós és tagállami 

szinten további támogatási eszközökre van szükség a köz- és magánberuházások 

mozgósítása érdekében; 

5. megjegyzi, hogy a villamosítás szükséges lépés az uniós közlekedési ágazat 

dekarbonizálása és az uniós éghajlat-politikai célkitűzések teljesítése terén; 

hangsúlyozza, hogy az uniós éghajlat-politikai célok teljesítése érdekében a 

rendelkezésre álló leghatékonyabb intézkedések ötvözésére kell összpontosítani, mivel 

számos, alacsony kibocsátással járó opció áll rendelkezésre, például a villamos energia, 

a fejlett bioüzemanyagok, a hidrogén és az LNG; felszólít ezért a technológiasemleges 

megközelítés fenntartására és a CO2-kibocsátás csökkentésének biztosítására; 

6. felhívja az átvitelirendszer-üzemeltetőket és az elosztórendszer-üzemeltetőket a helyi 

hálózatok stabilitásának biztosítására a határokon átnyúló jobb áramlások 

szükségességének figyelembevételével, és a jövőbeli energiafogyasztási csúcsidőszakok 

enyhítésére; kiemeli, hogy a villamosenergia-piac szerkezeti reformjának meg kell 

határoznia a helyes szabályozási keretet, amely biztosítja a hálózatok stabilitását, a 

megfizethető árakat és az ellátás biztonságát, valamint lehetővé teszi az energia-

önellátást, a felhasználóoldali válaszlépéseket és az aktív fogyasztókat; kiemeli ezért az 

intelligens töltőrendszerekbe – ideértve az intelligens hálózatokat – való beruházás 

jelentőségét a sikeres energetikai átálláshoz való hozzájárulásban; 

7. hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a monopolhelyzetek elkerülése érdekében 

biztosítsák valamennyi érintett szereplő – többek között a helyi hatóságok, az 

önkormányzati vállalkozások és más tagállamok szereplői – számára a töltőállomások 

fejlesztéséhez, működtetéséhez és feltöltéséhez való méltányos hozzáférést; felhívja a 

Bizottságot, hogy mozdítsa elő a piac valamennyi érintett szereplőjének nyílt 

hozzáférését, és ösztönözze a töltőállomások fejlesztésére irányuló kezdeményezéseket 

annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók szabad választási lehetőséget kapjanak 

az energiaellátók és az energiaforrások tekintetében; hangsúlyozza, hogy az 

infrastrukturális megoldásoknak piaci alapúaknak kell lenniük; ragaszkodik ahhoz, hogy 

különböző üzemanyagokat egyaránt forgalmazó elosztóhálózatokat és a nyilvánosság 

számára hozzáférhető, az elektromos járművek töltésére szolgáló töltőállomásokat 

elsősorban piaci alapon kell kiépíteni, feltéve hogy a piaci szereplők a szolgáltatásokat 

észszerű áron és megfelelő időben képesek nyújtani; 
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8. hangsúlyozza, hogy szükség van az elektromos járművek és kerékpárok otthoni és 

munkahelyi feltöltését lehetővé tevő, átfogó magán és megosztott állami 

töltőinfrastruktúra kialakítására, figyelembe véve mind a köz-, mind a 

magánberuházások szükségességét az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelv1 

felülvizsgálata során meghatározott minimumkövetelmények teljesítéséhez; 

9. hangsúlyozza, hogy bár az elektromos közlekedés továbbfejlesztése digitális 

lehetőségeket fog teremteni – amilyenek például az intelligens hálózatok, az 

elektronikus fizetés vagy az egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal való 

összekapcsolhatóság –, az intelligens töltőrendszerek és az adatcsere új kihívásokat 

fognak támasztani például az adatvédelem, a rendszerek interoperabilitása, a jövőbiztos 

rendszerek vagy a szabad adatáramlás tekintetében; 

10. emlékeztet annak fontosságára, hogy a szerverek és az adatformátumok közötti 

átjárhatóság és a járműflottára vonatkozó szabványosított protokollok előmozdításával 

meg lehessen őrizni a piaci harmonizációt; üdvözli a CEN-CENELEC közelmúltban 

elért eredményeit, amelyek részben megoldják a szabványosítás problémáját. 

                                                 
1 HL L 153., 2010.6.18., 13. o. 
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