
 
Elektromos töltőállomások hatvan
kilométerenként: ezt kéri az EP
 

60 kilométerenként elektromos, 100 kilométerenként pedig hidrogén töltőállomások
telepítésével kellene segíteni, hogy az Unió  elérje az éghajlatsemlegességet, mondják a
képviselők.
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• Gyorsabban ki kell építeni az elektromos töltőállomásokat a fontos uniós főutakon

• Könnyen használható és megfizethető töltés

Európában hatvan kilométerenként legyenek elektromos töltőállomások, kéri az EP © Tapui / Adobe Stock
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A Parlament szerdán 485 szavazattal, 65 ellenszavazat és 80 tartózkodás mellett elfogadta
álláspontját arról, hogy fel kellene gyorsítani az autók, teherautók, vonatok és repülőgépek
alternatív (például elektromos vagy hidrogén) töltési állomásainak kiépítését, és támogatni
kellene a fenntartható járművek elterjedését. Az új szabályjavaslat az Irány az 55%! csomag
részét képezi, amelynek célja, hogy az Unió 2030-ra az 1990-es szinthez képest legalább 55
százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt bocsásson ki.
 
Több elektromos töltésre szolgáló állomás
 
A  képviselők  kötelező  minimumcélokat  határoztak  meg  az  alternatív  üzemanyagokhoz
szükséges  infrastruktúra  terén.  A  tagállamoknak  2024-ig  kell  bemutatni  a  célok  elérését
szolgáló  terveiket.
 
A  parlamenti  álláspont  szerint  2026-ra   az  Unió  legfontosabb  útvonalai  mentén  60
kilométerenként  legalább egy,  autókat  kiszolgáló  elektromos töltőállomást  kell  létesíteni.
Ugyanez  vonatkozna  a  teherautókra  és  a  buszokra  is,  azonban  nagyobb  teljesítményű
berendezésekkel és csak a TEN-T törzshálózaton. A szabálytervezet alól csak a legkülsőbb
európai régiók, szigetek és nagyon kis forgalmú utak képeznek kivételt.
 
A képviselők a legfontosabb uniós útvonalak mentén hidrogén töltőállomások felállítását is
javasolják (100 kilométerenként,  szemben a Bizottság által  javasolt  150 kilométerrel),  és
rövidebb határidőt  szabnának a feladathoz (2028-ra,  2031 helyett).
 
Egyszerű töltés
 
Az alternatív üzemanyag-töltőállomások bármilyen márkájú jármű előtt nyitva állnának, és a
fizetés egyszerűen zajlana. A megfizethető és összevethető árat kWh-ban vagy kg-onként
kellene  feltüntetni.  A  képviselők  azt  is  elvárják,  hogy  2027-re  hozzanak  létre  egy  uniós
infopontot  az  alternatív  üzemanyagokról,  ahol  bárki  tájékozódhat  majd  a  különböző
töltőállomásokon  elérhető  üzemanyagról,  a  várakozási  időről  és  az  árakról.
 
Ismail Ertug (S&D, Németország) jelentéstevő szerint
 
„Jelenleg 377 ezer  töltőállomás létezik  az Unióban,  de ha a tagállamok betartották volna
ígéreteiket, akkor mostanra már kétszer ennyi lenne. Muszáj megoldanunk ezt a dekarbonizáció
szempontjából szűk keresztmetszetet jelentő problémát, és a zöld megállapodás megmentése
érdekében gyorsan ki kell építenünk az alternatív üzemanyagokhoz szükséges infrastruktúrát.”
 
A hétfői vita magyar felszólalója
 
Deli Andor (független)
 
A következő lépés
 
A Parlament készen áll a tagállamokkal a jogszabály végső formájáról folytatandó tárgyalások
elkezdésére.
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/tent_modes/EU_A0Landscape2019_roads.png
https://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/site/maps_upload/SchematicA0_EUcorridor_map.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meps/hu/96842/ISMAIL_ERTUG/home
https://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=unit&vodLanguage=HU&vodId=90055c72-ae54-55b1-9a19-923cdf2c91fd&date=20221017


Kapcsolatok 
 
 

További információ
Az elfogadott szöveg itt lesz olvasható (2022.10.19.)
A vita felvételről (2022.10.17.)
A név szerinti szavazás eredménye itt lesz látható (2022.10.19.)
A sajtótájékoztató élő közvetítése (2022.10.19.)
EP kutatószolgálat: Összefoglaló az alternatív üzemanyagokhoz szükséges infrastruktúráról
(2022. október, angolul)
Az eljárás adatai - alternatív üzemanyagok (angolul)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=HU&vodId=5eced1b6-c71d-0d8e-aa65-ce2f7cb6caa0&date=20221017#
http://www.europarl.europa.eu/plenary/hu/votes.html?tab=votes#banner_session_live
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/press-conference-by-ismail-ertug-and-jorgen-warborn-rapporteurs-on-alternative-fuels-infrastructure_20221019-1500-SPECIAL-PRESSER
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733688/EPRS_ATA(2022)733688_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733688/EPRS_ATA(2022)733688_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0223(COD)&l=en
https://twitter.com/EP_Transport
https://twitter.com/Europarl_HU

