
AM\771545HU.doc PE421.212v01-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 










 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2008/0229(COD)

3.3.2009

MÓDOSÍTÁS:
19–30

Jelentéstervezet
Dimitrios Papadimoulis
(PE418.392v01-00)

a személygépkocsik üzemanyaggal való feltöltésekor a töltőállomásokon 
felszabaduló benzingőz II. fázisú visszanyeréséről

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))



AM\771545HU.doc PE421.212v01-00

HU

AM_Com_LegReport



AM\771545HU.doc PE421.212v01-00

HU

Módosítás 19
Dimitrios Papadimoulis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. „benzin”: a 98/70/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 2. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott 
üzemanyag;

1. „benzin”: az 1994/63/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv1 2. cikkének
a) pontjában meghatározott üzemanyag;

1 HL L 350., 1998.12.28., 58. o. 1 HL L 365., 1994.12.31., 24. o.

Or. en

Indokolás

A meghatározásnak egyeznie kell a benzingőz I. fázisú visszanyeréséről szóló irányelvben 
foglalttal. Mivel e két jogi aktus egyidejűleg lesz hatályos ugyanazon töltőállomásokra 
vonatkozóan, fontos, hogy megfogalmazásuk egységes legyen.

Módosítás 20
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „szénhidrogén-befogási hatékonyság”: a 
benzingőz II. fázisú visszanyerését biztosító 
rendszer által befogott benzingőz százalékban 
kifejezett hányada, amely ilyen rendszer 
hiányában kikerülne a légtérbe;

7. „szénhidrogén-befogási 
hatékonyság”: a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését biztosító rendszer által 
befogott benzingőz százalékban 
kifejezett hányada, amely ilyen rendszer 
hiányában kikerülne a légtérbe, azzal, 
hogy a méréseket a töltőpisztolynál, és 
2012. január 1-től a gáztalanító 
vezetékeknél is kell végezni;

Or. en
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Indokolás

A benzingőz legnagyobbrészt a töltőpisztolynál illan el, de ha a benzingőz nyomása a föld 
alatti benzintartályban túllépi az előírt nyitási nyomásértéket, a vákuumszelep kinyílik és a 
gáztalanító vezetékeken gőz áramlik ki. Három éven belül ki kell fejleszteni egy módszert a 
gáztalanítási kibocsátások mérésére.

Módosítás 21
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. „gőz/benzin arány”: a benzingőz II. 
fázisú visszanyerését biztosító rendszeren 
átmenő benzingőz légköri nyomáson mért 
mennyiségének és a kútoszlopnál kimért 
benzin mennyiségének az aránya;

8. „a benzingőz/benzin mennyiségének 
aránya”: a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését biztosító rendszeren átmenő 
benzingőz légköri nyomáson mért 
mennyiségének és a kútoszlopnál
egyidejűleg kimért benzin mennyiségének 
az aránya;

Or. pl

Indokolás

A „gőz/benzin arány” kifejezés nehezen érthető. A módosítás célja e fogalom pontosabb és 
egyértelműbb meghatározása.

Módosítás 22
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
új töltőállomást felszerelnek a benzingőz 
II. fázisú visszanyerését biztosító 
rendszerrel, amennyiben a töltőállomás 
tényleges vagy előirányzott forgalma 
meghaladja az évi 500 m3

(1) A tagállamok biztosítják, hogy minden 
új töltőállomást felszerelnek a benzingőz 
II. fázisú visszanyerését biztosító 
rendszerrel, amennyiben a töltőállomás 
tényleges vagy előirányzott forgalma 
meghaladja az évi 100 m3
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benzinmennyiséget. Ha az új töltőállomás 
állandó rendeltetésű lakóépületben vagy 
munkaterületen működik, a tényleges 
vagy előirányzott forgalomtól függetlenül 
el kell látni a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését biztosító rendszerrel.

benzinmennyiséget.

Az 500 m3 alatti éves forgalmat bonyolító 
töltőállomások esetében a tagállamok 
engedélyezhetik az (1) bekezdés 
rendelkezéseitől való eltérést, amennyiben 
a töltőállomás olyan földrajzi területen 
vagy településen helyezkedik el, amelyben, 
illetve amelynek közelében a 
gőzkibocsátásnak feltehetően nincs 
jelentős hatása a környezetvédelmi vagy 
egészségügyi problémákra.
A tagállamok részletes adatokat 
szolgáltatnak a Bizottságnak azon 
területekről, amelyeken ilyen eltérések 
engedélyezését tervezik; ezután a 
Bizottságot tájékoztatják az e területeket 
érintő valamennyi változásról.
Ha az új töltőállomás állandó rendeltetésű 
lakóépületben vagy munkaterületen 
működik, a tényleges vagy előirányzott 
forgalomtól függetlenül el kell látni a 
benzingőz II. fázisú visszanyerését 
biztosító rendszerrel.

Or. en

Indokolás

Összhang teremtése az I. fázisú benzingőz-visszanyerésről szóló 94/63/EK irányelvvel, 
amelynek hatálya a 100 m3 alatti éves forgalmat bonyolító töltőállomásokra terjed ki, és a 
tagállamok számára lehetővé teszik, hogy az 500 m3 alatti éves forgalmat bonyolító 
töltőállomások számára mentességet engedélyezzenek, amennyiben ennek nincs hatása a 
környezetre vagy az egészségre. Számos tagállamban már a II. fázisnak megfelelő 
berendezéseket alkalmaznak, és ezen erőfeszítéseiktől nem szabad őket eltántorítani.   



AM\771545HU.doc PE421.212v01-00

HU

Módosítás 23
Satu Hassi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az évi 500 m3-t meghaladó 
benzinmennyiséget forgalmazó meglévő 
töltőállomásokon a felújítás alkalmával 
építsenek be a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését biztosító rendszert.

(2) A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az évi 100 m3-t meghaladó 
benzinmennyiséget forgalmazó meglévő 
töltőállomásokon a felújítás alkalmával 
építsenek be a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését biztosító rendszert.
Ugyanakkor ha az állandó rendeltetésű 
lakóövezet vagy munkaterület alsó 
szintjén elhelyezkedő töltőállomáson 
jelentősebb átépítés zajlik, annak ideje 
alatt a tényleges vagy várható forgalomtól 
függetlenül el kell látni a benzingőz II. 
fázisú visszanyerését biztosító rendszerrel.

Or. en

Indokolás

 Összhang teremtése az I. fázisú benzingőz-visszanyerésről szóló 94/63/EK irányelvvel, 
amelynek hatálya a 100 m3 alatti éves forgalmat bonyolító töltőállomásokra terjed ki, és a 
tagállamok számára lehetővé teszik, hogy az 500 m3 alatti éves forgalmat bonyolító 
töltőállomások számára mentességet engedélyezzenek, amennyiben ennek nincs hatása a 
környezetre vagy az egészségre. Számos tagállamban már a II. fázisnak megfelelő 
berendezéseket alkalmaznak, és ezen erőfeszítéseiktől nem szabad őket elbátortalanítani.  

Módosítás 24
Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok felelőssége továbbá 
biztosítani, hogy az évi 3000 m3-nél
nagyobb mennyiségű benzint forgalmazó 
összes meglévő töltőállomást lássák el
2020. december 31-ig a benzingőz II. 

(3) A tagállamok felelőssége továbbá 
biztosítani, hogy 2015. december 31-ig, de 
legkésőbb az ezen irányelv hatálybalépése 
után öt évvel az évi 500 m3-nél nagyobb 
mennyiségű benzint forgalmazó összes 
meglévő töltőállomást lássák el a 
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fázisú visszanyerését biztosító rendszerrel. benzingőz II. fázisú visszanyerését 
biztosító rendszerrel.

Or. en

Indokolás

Az EU-ban forgalmazott benzin 60%-át olyan töltőállomások értékesítik, amelyek éves 
forgalma nem éri el a 3000 m3-t. A felső határ 500 m3-re való leszállítása azt jelentené, hogy 
az EU-ban forgalmazott benzin több mint 90%-át olyan töltőállomások értékesítenék, amelyek 
berendezései biztosítják a benzingőz II. fázisú visszanyerését. Ez az illékony szerves 
vegyületek kibocsátásának jelentős csökkenésével járna, és mérsékelné a határon átnyúló 
ózonszennyezést is. A benzingőz II. fázisú visszanyerését biztosító berendezések felszerelésére 
adott öt éves határidő néhány tagállamban már elegendőnek bizonyult, és így reális 
időkeretnek tekinthető.

Módosítás 25
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok felelőssége továbbá 
biztosítani, hogy az évi 3000 m3-nél 
nagyobb mennyiségű benzint forgalmazó 
összes meglévő töltőállomást lássák el
2020. december 31-ig a benzingőz II. 
fázisú visszanyerését biztosító rendszerrel.

(3) A tagállamok felelőssége továbbá 
biztosítani, hogy az évi 3000 m3-nél 
nagyobb mennyiségű benzint forgalmazó 
összes meglévő töltőállomást lássák el
2018. december 31-ig a benzingőz II. 
fázisú visszanyerését biztosító rendszerrel.

Or. nl

Módosítás 26
Martin Callanan

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (1), (2) és (3) bekezdés nem 
alkalmazandó azon töltőállomásokra, 
amelyek új személygépkocsik 
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előállításához vagy szállításához 
kapcsolódnak.

Or. en

Indokolás

A javasolt meghatározás magában foglalja a benzintartályoknak a gépjárművek gyártói által 
történő első feltöltését is. Mivel e tartályok újak és még nem tartalmaznak benzint, belőlük 
benzingőz nem jut ki, és a benzingőz-visszanyerést célzó berendezések jelentős többletköltsége 
nem eredményezi az illékony szerves vegyületek kibocsátásának semmilyen csökkentését. Az 
egyéni ügyfeleket nem kiszolgáló egyéb töltőállomások nem érik el a javasolt mennyiségi 
határt, és ezáltal e jogi aktus rájuk nem vonatkozik.

Módosítás 27
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
benzingőz II. fázisú visszanyerését 
biztosító rendszer szénhidrogén-befogási 
hatékonysága legalább 85%-os legyen.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
benzingőz II. fázisú visszanyerését 
biztosító rendszer szénhidrogén-befogási 
hatékonysága legalább 90 %-os legyen.

Or. en

Módosítás 28
Urszula Krupa

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azon II. fázisú benzingőz-visszanyerési 
rendszerek esetében, amelyek a befogott 
benzingőzt a töltőállomás föld alatti 
tárolótartályába vezetik vissza, a 
gőz/benzin arány legyen legalább 0,95, de 
legfeljebb 1,05.

(2) Azon II. fázisú benzingőz-visszanyerési 
rendszerek esetében, amelyek a befogott 
benzingőzt a töltőállomás föld alatti 
tárolótartályába vezetik vissza, a 
gőz/benzin mennyiségének aránya
legalább 0,95, de legfeljebb 1,05.
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Or. pl

Indokolás

Az eredeti megfogalmazás szerinti „gőz/benzin arány” e szövegrészt nehezen érthetővé teszi. 
Utalni kell rá, hogy itt a benzingőz mennyiségének a kimért benzin mennyiségéhez mért 
számszerű arányáról van szó az üzemanyagtöltés során.

Módosítás 29
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok kötelesek biztosítani, 
hogy évente legalább egy alkalommal sor 
kerüljön a szénhidrogén-befogási 
hatékonyság vizsgálatára.

(1) A tagállamok kötelesek biztosítani, 
hogy legalább kétévente sor kerüljön a 
szénhidrogén-befogási hatékonyság 
vizsgálatára.

Or. en

Indokolás

A benzingőz-visszanyerési berendezést elegendő kétévente tesztelni. Ha e teszteket évente 
kellene elvégezni, az a töltőállomás-üzemeltetők számára szükségtelen igazgatási terheket 
eredményezne.

Módosítás 30
Richard Seeber

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Azokban a rendszerekben, amelyek 
automatikus felügyelet mellett üzemelnek, 
a szénhidrogén-befogási hatékonyságot 
elegendő háromévente ellenőrizni Az
automatikus felügyeleti rendszer 
automatikusan észleli a benzingőz II. 

(2) Azokban a rendszerekben, amelyek 
automatikus felügyelet mellett üzemelnek, 
a szénhidrogén-befogási hatékonyságot 
elegendő ötévente ellenőrizni. Az 
automatikus felügyeleti rendszer 
automatikusan észleli a benzingőz II. 
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fázisú visszanyerését biztosító rendszernek, 
illetve magának az automatikus felügyeleti 
rendszernek az esetleges meghibásodásait, 
azokat jelzi a töltőállomás 
üzemeltetőjének, és automatikusan leállítja 
a benzinadagolást a meghibásodott 
kútoszlopnál, amennyiben a hibát nem 
sikerül 7 napon belül kijavítani.

fázisú visszanyerését biztosító rendszernek, 
illetve magának az automatikus felügyeleti 
rendszernek az esetleges meghibásodásait, 
azokat jelzi a töltőállomás 
üzemeltetőjének, és automatikusan leállítja 
a benzinadagolást a meghibásodott 
kútoszlopnál, amennyiben a hibát nem 
sikerül 7 napon belül kijavítani.

Or. en

Indokolás

Ha a töltőállomás üzemeltetője automatikus felügyeleti rendszerrel rendelkezik, amelynek 
üzembe helyezése és karbantartása költségesebb, elegendő a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését célzó berendezés tesztelését ötévente elvégezni. A javasolt adagolásmegszakító 
mechanizmus mindenképpen igen hatékony biztonsági eszköz a túlzott benzingőz-kibocsátás 
elkerülésére. 


