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számú petíció egy uniós szintű szabványos levegőszennyezési jelvény és a 
járművek forgalmi korlátozások szerinti osztályozásának létrehozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt 
Európának elnevezésű programról szóló 2008/50/EK irányelv olyan nemzeti szabályokhoz és 
rendelkezésekhez vezetett, amelyeket gyakran összetett helyi, különleges rendeletek és 
mentességek révén hajtanak végre, és amelyek egyre nagyobb mértékben zavarják meg a 
közúti közlekedést az Unión belül.

Ezért azt kéri, hogy hozzanak létre egy uniós szintű szabványos légszennyezési jelvényt és a 
járművek forgalmi korlátozások szerinti osztályozását, ami véleménye szerint megelőzné a 
gépjárművezetők összezavarodását és a súlyos büntetéseket, valamint a közúti közlekedés 
egyszerűsítésével javítaná az egységes piacot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2019. május 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2019. október 28.

A környezeti levegő minőségéről szóló irányelv1 eredményekre vonatkozó kötelezettséget ír 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és 
a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.).
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elő, így azt is, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a környezeti levegőben lévő 
szennyező anyagok koncentrációja ne haladja meg az irányelvben meghatározott 
határértékeket. E határértékek túllépése esetén az irányelv levegőminőségi tervek elkészítésére 
kötelezi a tagállamokat, amelyekben megfelelő intézkedéseket állapítanak meg annak 
érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson. Az intézkedések 
megválasztása a tagállamok illetékes hatóságainak hatáskörébe tartozik. 

Ha csökkenteni kell a közlekedésből származó és számos európai városban a légszennyezés 
egyik fontos okát képező kibocsátásokat, a tagállamok dönthetnek – többek között – úgy, hogy 
egy levegőminőségi terv részeként városi behajtási szabályozási rendszert (UVAR) vezetnek 
be. A levegőminőségi terv – az UVAR mellett vagy helyett – számos más lehetséges intézkedést 
is tartalmazhat, például az alternatív tiszta üzemanyagok, a tömegközlekedés és az aktív 
közlekedési módok támogatását, fiskális ösztönzőket, forgalomirányítást stb. 

A Bizottság úgy véli, hogy – egy uniós szintű kibocsátásijelvény-rendszer vagy hasonló 
megoldás kialakítása előtt – a járművezetők helyzetének megkönnyítése érdekében javítani 
lehetne a járművezetők számára nyújtott tájékoztatást és adatszolgáltatást az UVAR-ok 
tekintetében. Az egységes digitális kapuról szóló rendelet2 ezzel összefüggésben előírja, hogy 
a hatóságoknak 2020 végéig az interneten keresztül tájékoztatniuk kell a polgárokat és a 
vállalkozásokat a különböző területeken alkalmazandó uniós, nemzeti, regionális vagy helyi 
szabályokról és követelményekről, ideértve az úthasználók UVAR-okkal kapcsolatos 
tájékoztatását is. Ezeknek az információknak könnyen megtalálhatónak és érthetőnek kell 
lenniük. A tagállamoknak továbbá 2023 végéig biztosítaniuk kell, hogy az úthasználók az 
interneten keresztül kérelmezhessék a kibocsátási matricák használatát, amennyiben azokra 
szükség van.

A Bizottság tudomásul veszi a petíció benyújtójának uniós szintű szabványos 
levegőszennyezési jelvény és a járművek forgalmi korlátozások szerinti osztályozásának 
létrehozására irányuló javaslatát. További bizonyítékok és a jelenlegi intézkedések terén elért 
eredmények alapján, valamint figyelembe véve a 2013. évi városi mobilitási csomag3 
értékelésének eredményeit, a Bizottság szükség esetén más lehetséges intézkedéseket is 
fontolóra vesz az UVAR-információk járművezetők felé történő kommunikálásának javítása 
érdekében. 

Következtetés

A Bizottság már értesült a petícióban felvetett aggályokról. A Bizottság ezért jelenleg a 
következő feladatokra összpontosít:

- az UVAR-okkal kapcsolatos tájékoztatás és adatszolgáltatás javítása

- együttműködés a tagállamokkal a közegészség védelme érdekében annak biztosítása 
révén, hogy az uniós levegőminőségi előírások túllépése a 2008/50/EK irányelv 23. 

2 Az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 rendelete az információkhoz, eljárásokhoz, 
valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu 
létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
PE/41/2018/REV/2, HL L 295, 2018.11.21., 1–38. o.
3 COM(2013)913.
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cikkével összhangban a lehető legrövidebb legyen.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV. I.): 2020. június 24.

A környezeti levegő minőségéről szóló irányelv4 eredményekre vonatkozó kötelezettséget ír 
elő, így azt is, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a környezeti levegőben lévő 
szennyező anyagok koncentrációja ne haladja meg az irányelvben meghatározott 
határértékeket. E határértékek túllépése esetén az irányelv levegőminőségi tervek elkészítésére 
kötelezi a tagállamokat, amelyekben megfelelő intézkedéseket állapítanak meg annak 
érdekében, hogy a túllépés időtartama a lehető legrövidebb ideig tartson. Az intézkedések 
megválasztása a tagállamok illetékes hatóságainak hatáskörébe tartozik. 

Ha csökkenteni kell a közlekedésből származó és számos európai városban a légszennyezés 
egyik fontos okát képező kibocsátásokat, a tagállamok dönthetnek – többek között – úgy, hogy 
egy levegőminőségi terv részeként városi behajtási szabályozási rendszert (UVAR) vezetnek 
be. A levegőminőségi terv – az UVAR mellett vagy helyett – számos más lehetséges intézkedést 
is tartalmazhat, például az alternatív tiszta üzemanyagok, a tömegközlekedés és az aktív 
közlekedési módok támogatását, fiskális ösztönzőket, forgalomirányítást stb. 

A Bizottság úgy véli, hogy a szabványosított európai kártya, a járművek szennyezés szerinti 
besorolása és hasonló megoldások kidolgozása előtt többet lehetne tenni a jobb tájékoztatás és 
adatszolgáltatás, valamint a kibocsátási kártyák megszerzésének egyszerűsítése terén.

Az egységes digitális kapuról szóló rendelet5 ezzel összefüggésben előírja, hogy 2020 végéig 
az interneten keresztül tájékoztást kell nyújtani a különböző területeken alkalmazandó uniós, 
nemzeti, regionális vagy helyi szabályokról és követelményekről, ideértve az úthasználók 
UVAR-okkal kapcsolatos tájékoztatását is. Ezeknek az információknak könnyen 
megtalálhatónak és érthetőnek kell lenniük. A tagállamoknak továbbá 2023 végéig 
biztosítaniuk kell, hogy az úthasználók az interneten keresztül igényelhessék a kibocsátási 
kártyák használatát, amennyiben azokra szükség van. A Bizottság azt is biztosítani kívánja, 
hogy az UVAR-információk navigációs eszközökön keresztül elérhetők legyenek, ezért az 
intelligens közlekedési rendszerről (ITS) szóló irányelv szerinti (EU) 2015/962 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet6 jelenleg felülvizsgálat alatt áll. A Bizottság 
mérlegeli annak lehetőségét, hogy földrajzi hatályát kiterjessze, és hogy az UVAR-okat 
felvegyék a nemzeti hozzáférési pontokon keresztül hozzáférhető adatok jegyzékébe. Emellett 
az Európai Unió által finanszírozott, 2020 tavaszán induló egyik projekt7 célja, hogy támogassa 
a járművezetők felhasználóbarát tájékoztatásának fejlesztését.

További iránymutatást nyújtottak a fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) felülvizsgált 

4 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegő minőségéről és 
a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (HL L 152., 2008.6.11., 1–44. o.).
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 2-i (EU) 2018/1724 rendelete az információkhoz, eljárásokhoz, 
valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális kapu 
létrehozásáról, továbbá az 1024/2012/EU rendelet módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
PE/41/2018/REV/2, HL L 295, 2018.11.21., 1–38. o.
6 A Bizottság (EU) 2015/962 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. december 18.) a 2010/40/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek az EU egészére kiterjedő valós idejű forgalmi információs szolgáltatások 
nyújtása tekintetében történő kiegészítéséről, EGT-vonatkozású szöveg, HL L 157., 2015.6.23., 21–31. o.
7 Előkészítő intézkedés – A városi és regionális járműhozzáférésre vonatkozó szabályozási rendszerek 
felhasználóbarát információs eszköze.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0962&from=HU
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iránymutatásai is, amelyek az UVAR-ok tekintetében több legjobb példát is bemutató tematikus 
útmutatót tartalmaztak8. 
A Bizottság tudomásul veszi a petíció benyújtójának uniós szintű szabványos 
levegőszennyezési jelvény és a járművek forgalmi korlátozások szerinti osztályozásának 
létrehozására irányuló javaslatát. További bizonyítékok és a jelenlegi intézkedések terén elért 
eredmények alapján, valamint figyelembe véve a 2013. évi városi mobilitási csomag9 
értékelésének eredményeit, a Bizottság szükség esetén – és a várható fenntartható és intelligens 
közlekedési stratégia fényében – más lehetséges intézkedéseket is fontolóra vesz az UVAR-
információk járművezetők felé történő kommunikálásának javítása, valamint az átláthatóság 
biztosítása és az adminisztratív teher csökkentése érdekében.
Következtetés

A Bizottság már értesült a petícióban felvetett aggályokról. A Bizottság ezért jelenleg a 
következő feladatokra összpontosít:

- az UVAR-okkal kapcsolatos tájékoztatás és adatszolgáltatás javítása
- az átláthatóság és a kevesebb adminisztratív teher biztosítása, lehetővé téve a 

járművezetők számára az UVAR-okkal való gyors korrelációt, ugyanakkor biztosítva, 
hogy a városok az uniós joggal összhangban bevezethessék és végrehajthassák az 
UVAR-okat;

- együttműködés a tagállamokkal a közegészség védelme érdekében annak biztosítása 
révén, hogy az uniós levegőminőségi előírások túllépése a 2008/50/EK irányelv 23. 
cikkével összhangban a lehető legrövidebb legyen.

8 https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf
9 COM(2013)913.

https://www.eltis.org/sites/default/files/uvar_brochure_2019-09-26_digital_version_v2.pdf

