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JAVASLATOK 

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele 

a következő javaslatokat: 

1. üdvözli a Bizottság arra irányuló stratégiáját, hogy támogassák a cseppfolyósított földgáz 

(LNG) mint alternatív üzemanyag térnyerését minden olyan esetben, amikor ez a 

környezetszennyezőbb hagyományos tüzelőanyagok visszaszorulását eredményezi, és 

nem megy a megújuló energiaforrások használatának rovására, feltéve, hogy fenntartható 

az előállítása és hozzájárul a közlekedés dekarbonizációjával kapcsolatos célhoz; 

hangsúlyozza annak környezetvédelmi előnyeit, ha a közlekedésben használt LNG-t 

hulladékból és termelési maradékanyagokból előállított folyékony biometánnal keverik; 

2. hangsúlyozza, hogy a cseppfolyósított földgázzal kapcsolatos uniós stratégiának 

összhangban kell állnia az ellenállóképes energiaunióra vonatkozó keretstratégiával, és 

támogatnia kell a fokozott energiabiztonságot, a dekarbonizációt, a gazdaság hosszú távú 

fenntarthatóságát, valamint a fogyasztók számára a megfizethető és versenyképes 

energiaárak biztosítását; hangsúlyozza, hogy a stratégiának illeszkednie kell az átfogóbb 

éghajlati és energetikai célokhoz és prioritásokhoz, meg kell felelnie a COP 21 

konferencián elfogadott megállapodásnak, és a kereslet csökkentésére, az 

energiahatékonyság javítására és a fosszilis tüzelőanyagok megszüntetésére kell helyeznie 

a hangsúlyt; 

3. rámutat, hogy az LNG használata a nehézgépjárművek, tengerjáró és belvízi hajók 

esetében több szennyező anyag (SOx, NOx és szilárd halmazállapotú szennyező anyag) 

tekintetében alacsonyabb kibocsátásokat eredményezhet, illetve a hajózási ágazatban a 

kibocsátás-ellenőrzési területeken és azokon kívül használt üzemanyagok kén- és 

nitrogéntartalmának csökkenése révén lehetővé teheti az uniós és nemzetközi 

környezetvédelmi szabályozás követelményeinek való megfelelést; 

4. hangsúlyozza, hogy az LNG használata a tengeri és a közúti közlekedésből származó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenéséhez is hozzájárulhat, amennyiben minden 

hatékony intézkedést meghoznak azért, hogy az üzemanyag teljes életciklusa során – 

ideértve a termelési, az elosztási és az égési szakaszt – minimalizálják a metánszivárgást; 

ezért felszólít a megfelelő rendelkezések meghozatalára a metánszivárgás minimalizálása 

érdekében a teljes LNG-láncban az elérhető legjobb technológiák alkalmazása révén, és e 

célból megfelelő K+F finanszírozás biztosítására; 

5. emlékeztet arra, hogy a Parlament ismételten felszólított 2030-ig teljesítendő, kötelező 

éghajlat- és energiapolitikai célkitűzések – azaz az üvegházhatást okozó gázok uniós 

kibocsátásainak legalább 40%-os csökkentése, a megújuló energia tekintetében legalább 

30%-os célkitűzés, az energiahatékonyság tekintetében pedig 40%-os célkitűzés – egyedi 

nemzeti célkitűzések útján való végrehajtására; 

6. megállapítja, hogy az LNG és különösen a sűrített földgáz (CNG) a tömegközlekedés 

számára is életképes megoldást jelent, mivel már rendelkezésre áll és hozzájárulhat a 

levegő- és zajszennyezés csökkentéséhez, ami különösen a városi agglomerációkban jobb 

életkörülményekhez vezethet; 
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7. Megállapítja, hogy bár az LNG és a CNG reális átmeneti megoldást biztosíthat a 

közlekedés környezetre gyakorolt hatásainak csökkentéséhez, hosszú tavú előnyeik csak 

akkor valósulnak meg, ha párhuzamosan támogatást kap a zökkenőmentes átmenet a 

cseppfolyósított biogáz (LBG) és a megújuló energia más formáinak használata felé, 

többek között úgy, hogy biztosítják az LNG- és az LBG-rendszerek közötti átjárhatóságot; 

8. hangsúlyozza, hogy a töltőállomás-infrastruktúra hatékony hálózata az LNG mint a 

közlekedési ágazat alternatív üzemanyaga érdemi alkalmazásának előfeltétele; felszólítja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy hozzanak létre az ilyen infrastruktúrák fejlesztésére 

irányuló ösztönzőket az ellátás jelenlegi hiányosságainak felszámolása és a teljes ellátási 

hálózat kiépítése érdekében; 

9. felhívja a tagállamokat az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló 

2014/94/EU irányelv átültetésére 2016. november 18-ig, az irányelv előírt határidőkön 

belüli végrehajtásának biztosítására, különös tekintettel az LNG-töltőállomások 

létrehozására legalább a meglévő TEN-T törzshálózat mentén, annak biztosítására, hogy 

az LNG-üzemű nehéz gépjárművek az Unió egész területén közlekedhessenek, továbbá a 

tengeri és a belvízi kikötőkben annak lehetővé tételére, hogy az LNG-üzemű belvízi vagy 

tengerjáró hajók közlekedhessenek a TEN-T törzshálózat egészében; emlékeztet rá, hogy 

a tagállamoknak nemzeti politikai keretükben a regionális és helyi hatóságaikkal szoros 

együttműködésben értékelniük kell, hogy szükség van-e LNG-töltőállomások telepítésére 

a TEN-T törzshálózaton kívül, és hangsúlyozza, hogy az értékelésnek tartalmaznia kell 

egy részletes költség-haszon elemzést; felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a 

jelenlegi pénzügyi eszközök alkalmasak-e az LNG-töltőállomások TEN-T törzshálózaton 

kívüli kikötőkben történő felépítésének támogatására; 

10. felszólítja a tagállamokat a 2014/94/EU irányelv végrehajtásának biztosítására a CNG- 

töltőállomások tekintetében annak biztosítása érdekében, hogy a városi/külvárosi 

agglomerációkban és más sűrűn lakott területeken, valamint legalább a meglévő TEN-T 

törzshálózat mentén az egész Unióban közlekedhessenek a CNG-vel üzemelő 

gépjárművek; 

11. hangsúlyozza, hogy a 2014/94/EU irányelvben foglaltaknak megfelelően meg kell 

határozni a tengerjáró és belvízi hajókat, valamint a gépjárműveket kiszolgáló LNG-

töltőállomásokra vonatkozó közös műszaki előírásokat; Az LNG tárolására, vételezésére 

és fedélzeten való használatára vonatkozó szigorú harmonizált biztonsági szabályokat és 

képzéseket kér az Unió egészében, és kéri ugyanakkor az egyidejű vételezési és szállítási 

műveletek lehetővé tételét is; megállapítja, hogy ezt a munkát a Nemzetközi Tengeri 

Szervezettel (IMO) és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel (EMSA) szoros 

együttműködésben kell elvégezni; 

12. hangsúlyozza, hogy megfelelő K+F finanszírozást kell biztosítani egyrészt a belvízi és 

tengerjáró hajók, valamint a gépjárművek esetében alkalmazott jobb technológiák 

fejlesztéséhez az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású flottára történő gyors átállás 

érdekében, másrészt az LNG-töltőállomások létrehozása esetében a kezelő nélküli 

rendszerek fejlesztéséhez; kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék az LNG 

felhasználásán alapuló hajók és gépjárművek fejlesztését, illetve a hagyományos 

üzemanyagokat használó járművek átalakítását, hogy használhassanak LNG-t is; 

13. kéri a Bizottságot és a tagállamokat, hogy ösztönözzék az LNG vasúti szállítását, mivel ez 
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elősegíti a közúti közlekedés tehermentesítését, és hozzájárul egy fenntartható és csekély 

károsanyag-kibocsátással járó energiahordozó/tüzelőanyag környezetbarát és biztonságos 

szállításához; 

14. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a tiszta és energiahatékony közúti 

járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelvet annak érdekében, 

hogy az ajánlatkérő szerveket, az ajánlatkérő egységeket, valamint egyes gazdasági 

szereplőket fokozottabban ösztönözzék arra, hogy közútijármű-vásárláskor figyelembe 

vegyék az energetikai és környezeti hatásokat, többek között annak érdekében, hogy a 

gépjárműflották megújítását a helyettesítő üzemanyagok, pl. az LNG és a biogáz 

irányában mozdítsák elő; 

15. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 

felülvizsgálata keretében határozzon meg új célkitűzést a közlekedési céllal használt 

üzemanyagok életciklusára számított üvegházhatásúgáz-kibocsátás intenzitásának 

csökkentésére vonatkozóan, többek között az LNG és a biogáz előmozdítása érdekében, 

amelyek életciklusra számított szén-dioxid-kibocsátása alacsonyabb, mint a hagyományos 

üzemanyagoké; 

16. felszólítja a Bizottságot, hogy az új személygépkocsik CO2-kibocsátására vonatkozóan 

kibocsátási követelményeket megállapító 443/2009/EK rendelethez kapcsolódóan, az 

érdekelt felekkel folytatott konzultációt követően vizsgálja meg egy, a szénhidrogén-

kibocsátásokra vonatkozó CO2-egyenérték megállapításának lehetőségét, többek között a 

fogyasztók tájékoztatása céljából; 

17. Felhívja a figyelmet, hogy az LNG tekintetében az előrejelzések a következő néhány 

évben a globális kínálat drámai mértékű (50 %-os) növekedését és így várhatóan az árak 

csökkenését jósolják, ami rendkívüli lehetőségeket rejt az Unió számára, különösen a 

földgázellátás biztonsága és ellenálló képessége tekintetében. 

18. felhívja az EU-t a belső földgázpiac kialakítására, úgy, hogy az megfelelő árjelzéseket 

közvetítsen – egyrészről az LNG kínálatának és keresletének találkozása, másrészről a 

szükséges infrastruktúra-beruházások megvalósulása érdekében. 

19. felhívja az EU-t az erőfeszítések fokozására annak érdekében, hogy az EU szorosan 

együttműködjön nemzetközi partnereivel a szabad, likvid és átlátható globális LNG-

piacok előmozdításáért. 

20. hangsúlyozza, hogy a LNG elérhetőségét határokon átnyúlóan is lehetővé kell tenni, és 

ezért a cseppfolyósított gáz tárolásának egy átlátható, megkülönböztetéstől mentes és a 

tagállamok által összehangolt díjszabási rendszeren kell alapulnia; 

21. a multimodális közlekedés előmozdítása szempontjából hangsúlyozza a tengeri és belvízi 

kikötőkben található LNG-infrastruktúrák jelentőségét, mivel azokat a tengeri és belvízi 

hajók, valamint a szárazföldön való továbbszállítást végző tehergépjárművek egyaránt 

használni tudják; sürgeti a nemzeti és regionális üzemeltetőket, hogy szorosan 

működjenek együtt az infrastruktúra multifunkcionalitásának és kihasználhatóságának 

fokozása céljából; 

22. megállapítja, hogy a meglévő LNG-terminálok eloszlása nem optimális az EU-ban; 
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hangsúlyozza, hogy a tengeri kikötők mint LNG-központok fontos szerepet tölthetnek be 

az LNG optimális elosztásában szerte az Unióban; felszólít hosszú távú és stabil 

finanszírozási keret kialakítására és folyamatos finanszírozási lehetőségek biztosítására az 

Európai Stratégiai Beruházási Alapon (ESBA), az Európai Hálózatfinanszírozási 

Eszközön (CEF) és a közlekedési és energiaágazat közötti szinergiáin, a tengeri 

autópályákon, a Horizont 2020-on, az európai strukturális és beruházási alapokon és az 

Európai Beruházási Bankon keresztül; 

23. aláhúzza, hogy a TEN-E rendelet az „Összekapcsoljuk Európát” Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközzel együtt keretet teremtett, amely támogatja az EU földgáz-

infrastruktúráját (a szállítást, az LNG-terminálokat és a tárolást is beleértve), azonosítja az 

Európa számára szükséges projekteket, és biztosítja időben történő megvalósulásukat 16. 

24. felszólítja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal együtt azonosítsa a regionális jelentőségű 

gáztároló létesítményeket, és biztosítson pénzügyi támogatást a leghatékonyabb 

infrastruktúraépítés és -használat elősegítése vagy a létező kapacitás megfelelő időben 

elvégzett javítása érdekében; 

25. úgy véli, hogy figyelembe kell venni a földrajzi egyensúly alapelvét, amikor kiválasztják 

az új LNG-terminálok helyét, vagy amikor modernizálják a már meglévő LNG-

terminálokat vagy bővítik azok kapacitását, ha ezt az uniós alapokból támogatják; 

hangsúlyozza, hogy meg kell fontolni az új terminálok átfogó gazdasági jelentőségét és a 

legköltséghatékonyabb megoldásokat kell elfogadni annak érdekében, hogy valamennyi 

tagállam kihasználhassa, hogy közvetlenül vagy másik tagállamon keresztül hozzáfér a 

nemzetközi LNG-piacokhoz. 

26. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy terjesszenek elő költséghatékony és 

környezetvédelmi szempontból fenntartható megoldásokat az LNG elosztására és 

tárolására az Unióban és különösen legkülső régióiban, valamint a megfelelő 

finanszírozásra vonatkozóan, megfizethető árakat biztosítva a végfelhasználók számára;; 

hangsúlyozza, hogy főként a szigeti régiókban minden meglévő megoldást tanulmányozni 

kell az LNG tárolása és elosztása tekintetében, ideértve az olyan megoldásokat is, mint a 

virtuális vezetékek, a kisléptékű infrastruktúra vagy az LNG hajókkal történő szállítása, 

figyelembe véve az LNG iránti kereslet lehetséges alakulását; 

27. aláhúzza, hogy az LNG ipari és elosztói infrastruktúra alternatívájaként való felhasználása 

azokon a területeken, ahol az gazdaságilag nem hatékony, viszont az LNG kisméretű 

berendezései optimális infrastruktúrát képezhetnek a földgáz felhasználás növelés számára 

azokon a helyeken, ahol a gáz infrastruktúra beruházások nem fizetődnek ki, beleértve a 

gáz hő előállítási célú felhasználásának növelését és ugyanezzel az ún. alacsony emisszió 

korlátozását; 

28. hangsúlyozza, hogy a cseppfolyósított földgáz vagy a gázipari infrastruktúra területén 

végrehajtott beruházások során ügyelni kell a fosszilis energiahordozókra épülő 

infrastruktúrához kapcsolódó technológiai bezáródás és az elértéktelenedő eszközök 

kockázatának elkerülésére; hangsúlyozza, hogy fel kell mérni az LNG-ellátási 

alternatívákat, a regionális lehetőségeket és a környezetvédelmi szempontból fenntartható 

megoldásokat, továbbá határokon átnyúló perspektívából elő kell segíteni a meglévő 

infrastruktúra leghatékonyabb kihasználását; hangsúlyozza, hogy elsőbbséget kell adni a 

gáz iránti valós keresletet kezelő piaci alapú megoldásoknak, valamint az 
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összekapcsolások továbbfejlesztésének/növelésének; 

29. hangsúlyozza a regionális együttműködés fontosságát az új LNG-terminálok építése 

során, és rámutat, hogy a tengeri kijárattal rendelkező tagállamoknak szorosan együtt kell 

működniük a kontinentális országokkal; hangsúlyozza, hogy ebben a tekintetben a 

továbbfejlesztett kétirányú áramlási kapacitással ellátott kelet-nyugati és észak-déli 

folyosók optimális kihasználása lehetővé tenné az LNG továbbítását olyan országok felé, 

amelyek közvetlenül nem férnek hozzá visszaalakító terminálokhoz; 

30. kéri a Bizottságot, hogy a tagállamokkal és azok régióival közösen hozza létre az „LNG 

kék folyosók a szigeteknek” elnevezésű közös projektet a tengerészeti ágazat számára, 

amely felöleli a TEN-T átfogó hálózat kikötőit, a szükséges LNG-infrastruktúrák 

létrehozása és ezen hálózat, valamint a TEN-T törzshálózat összekapcsolása érdekében; 

31. felszólít a már elfogadott fő közös érdekű projektek gyors végrehajtására, különös 

tekintettel azokra, amelyek gondoskodnak az Ibériai-félsziget és Európa többi része 

gázpiacának integrációjáról; 

32. Üdvözli azt a tényt, hogy a fontos LNG-projekteket (pl. az észak-déli folyosót) közös 

érdekű projektekként határozták meg; felhívja a Bizottságot, hogy teljes mértékben vonja 

be a balkáni országokat a gázvezetékek és a TEN-E hálózat további építésének 

megtervezésébe annak érdekében, hogy az Unió energetikai ágazata kulcsszerepet 

játszhasson a régióban; 

33. hangsúlyozza a fekete-tengeri régió tagállamai ellátásbiztonságának fontosságát, amely 

egyre nagyobb lehetőségekkel rendelkezik LNG-projektek további fejlesztésére, 

amelyeknek célja a földgáz elszállítása a kaszpi-tengeri régióból Európába; 

34. hangsúlyozza a kelet-mediterrán gázfolyosóból származó gázellátás további bővítésének 

és kapacitásfejlesztési lehetőségei feltárásának fontosságát, hogy egy mediterrán LNG-

központtá válhasson; 
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