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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a személygépkocsik üzemanyaggal való feltöltésekor a töltőállomásokon felszabaduló 
benzingőz II. fázisú visszanyeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0812),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkére, amely alapján 
a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0470/2008),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére (A6-0000/2009),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
Cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A személygépkocsik üzemanyaggal való 
feltöltésekor a töltőállomásokon 
felszabaduló benzingőz II. fázisú 
visszanyeréséről szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

A gépjárművek üzemanyaggal való 
feltöltésekor a töltőállomásokon 
felszabaduló benzingőz II. fázisú 
visszanyeréséről szóló európai parlamenti 
és tanácsi irányelvre irányuló javaslat

Or. en
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Indokolás

Az irányelv 1. cikkével való összhang érdekében.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A Genfben elfogadott, az illékony
szerves vegyületek kibocsátásának és azok 
országhatárokon átterjedő áramlásának 
ellenőrzéséről szóló jegyzőkönyv 
kibocsátás-csökkentési célokat határoz 
meg az illékony szerves vegyületekre 
vonatkozólag, a savasodás, az eutrofizáció 
és a talajközeli ózon csökkentéséről szóló 
göteborgi jegyzőkönyv pedig négy 
szennyező anyagra (a kéndioxidra, a 
nitrogénoxidokra, az illékony szerves 
vegyületekre és az ammóniumra) 
vonatkozólag állapít meg kibocsátási 
plafonértékeket, és megköveteli, hogy a 
rendelkezésre álló legjobb technikákat 
alkalmazzák a kibocsátás alacsonyan 
tartására.

Or. en

Indokolás

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának 1979. évi, a nagy távolságokra jutó, 
országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló egyezményéhez kapcsolódó genfi és 
göteborgi jegyzőkönyvek a két legfontosabb jogalkotási kötelezettségvállalást képviselik a II. 
fázisú visszanyerés ellenőrzésének bevezetése tekintetében.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A környezeti levegő minőségéről és a (2) A környezeti levegő minőségéről és a 
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Tisztább levegőt Európának elnevezésű 
programról szóló, 2008. május 21-i 
2008/50/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelv a talajközeli ózon és a benzol 
vonatkozásában levegőminőségi 
célkitűzéseket határoz meg, a 2001. 
október 23-i 2001/81/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv pedig 
nemzeti kibocsátási határértékeket állapít 
meg a talajközeli ózon kialakulásában 
szerepet játszó illékony szerves 
vegyületekkel kapcsolatban. Ha egy 
tagállamban illékony szerves vegyület, így 
például benzingőz szabadul fel, akkor az 
más tagállamokban is hatást gyakorol a 
levegőminőségre.

Tisztább levegőt Európának elnevezésű 
programról szóló, 2008. május 21-i 
2008/50/EK európai parlamenti és a tanácsi 
irányelv a talajközeli ózon és a benzol 
vonatkozásában levegőminőségi 
célkitűzéseket határoz meg, a 2001. 
október 23-i 2001/81/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv pedig 
nemzeti kibocsátási határértékeket állapít 
meg a talajközeli ózon és fotokémiai 
szmog kialakulásában szerepet játszó 
illékony szerves vegyületekkel 
kapcsolatban. Ha egy tagállamban a 
mérgezőként és rákkeltőként besorolt 
illékony szerves vegyület, így például 
benzingőz szabadul fel, akkor az más 
tagállamokban is hatást gyakorol a 
levegőminőségre.

Or. en

Indokolás

A 94/63/EK irányelvvel való összhang érdekében.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az ózon a szén-dioxid és a metán 
után a harmadik legfontosabb 
üvegházhatású gáz a légköri felmelegedés, 
az éghajlatváltozás, valamint az emberi 
egészségre, a növényzetre és az épületeket 
alkotó anyagokra gyakorolt káros hatások 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Napos, szélcsendes környezetben a nitrogénoxidok és az illékony szerves vegyületek jelenléte 



PE418.392v01-00 8/19 PR\764480HU.doc

HU

talajközeli ózon kialakulásához vezet, ami káros az emberi egészségre, a növényzetre és az 
épületeket alkotó anyagokra.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A személygépkocsik üzemanyaggal 
való feltöltésekor szintén benzingőz kerül a 
légtérbe a töltőállomásokon, ennek 
visszanyeréséről a 94/63/EK irányelv 
rendelkezéseinek megfelelő módon kell 
gondoskodni.

(4) A gépjárművek üzemanyaggal való 
feltöltésekor szintén benzingőz kerül a 
légtérbe a töltőállomásokon, ennek 
visszanyeréséről a 94/63/EK irányelv 
rendelkezéseinek megfelelő módon kell 
gondoskodni.

Or. en

Indokolás

Az irányelv címével és 1. cikkével való összhang érdekében.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Annak ellenére, hogy több közösségi 
eszközt dolgoztak ki és hajtottak végre az 
illékony szerves vegyületek 
kibocsátásának csökkentésére, a 
tematikus stratégia értékelése szerint 
ezeknek a légszennyezettségre gyakorolt  
hatása még mindig elhanyagolható, a 
hatodik közösségi környezetvédelmi 
cselekvési programban és a nemzeti 
kibocsátási határértékekről szóló 
2001/81/EK irányelvben meghatározott 
hosszú távú egészségügyi és 
környezetvédelmi célkitűzéseket pedig a 
jelenlegi politikák alapján 2020-ig nem 
lehet teljesíteni.
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Or. en

Indokolás

A tematikus stratégia több intézkedést javasolt a hosszú távú célkitűzések elérése irányába tett 
további előrelépés elősegítése érdekében, a gépjárművek töltőállomásokon üzemanyaggal 
való feltöltésének további ellenőrzését is beleértve.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Indokolt megállapítani a benzingőz-
visszanyerésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket annak 
érdekében, hogy biztosítsuk a környezet 
magas fokú védelmét és ösztönözzük a 
benzingőz-visszanyerésre szolgáló 
berendezések forgalmazását.

(6) A gépjárművek üzemanyaggal való 
feltöltésekor a töltőállomásokon 
felszabaduló benzingőzre vonatkozólag 
jelenleg nincs közösségi szintű 
szabályozás, noha néhány tagállamban 
szabályozzák a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését. Indokolt ezért 
megállapítani a benzingőz-visszanyerésre 
vonatkozó minimumkövetelményeket 
annak érdekében, hogy biztosítsuk a 
környezet magas fokú védelmét és 
ösztönözzük a benzingőz-visszanyerésre 
szolgáló berendezések forgalmazását.

Or. en

Indokolás

A nemzeti szabályozások hatókörüket tekintve különböznek egymástól, különösen ami a 
hatályuk alá tartozó töltőállomások minimális méretét, a benzingőz-visszanyerés előírt 
hatékonyságát és a berendezések felszerelését követő megfelelőségi rendszert illeti.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A II. fázisú benzingőz-visszanyerésre (7) A II. fázisú benzingőz-visszanyerésre 
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szolgáló összes beépített berendezést 
időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni 
annak ellenőrzésére, hogy működésük 
ténylegesen az elvárt kibocsátáscsökkentést 
eredményezi-e.

szolgáló összes beépített berendezést 
időszakos felülvizsgálatnak kell alávetni 
annak ellenőrzésére, hogy működésük 
ténylegesen az elvárt kibocsátáscsökkentést 
eredményezi-e. A tagállamok biztosítják, 
hogy minden vizsgálatot a tagállamokban 
végzett környezetvédelmi ellenőrzések 
minimumkövetelményeinek 
megállapításáról szóló, 2001. április 4-i 
2001/331/EK európai parlamenti és 
tanácsi ajánlásnak megfelelően végeznek.

Or. en

Indokolás

A helyesen elvégzett vizsgálatok fontos szerepet játszanak ezen irányelv sikeressége 
szempontjából. Ezért kell a 2001/331/EK ajánlásban foglaltakat átvenni.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A II. fázisú benzingőz-visszanyerésre 
szolgáló berendezéseket rendszeresen
tesztelni kell, amely teszteknek a 
tartálynál történő benzingőz-visszanyerés 
hatékonyságára, valamint a teljes II. 
fázisú benzingőz-visszanyerésre szolgáló 
rendszer túlnyomás alá helyezésére és 
szigetelésének ellenőrzésére is ki kell 
terjedniük.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a benzingőz-visszanyerésre szolgáló összes berendezés megfelelő 
karbantartását annak érdekében, hogy szivárgásmentesek és jól szigeteltek legyenek.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A tagállamoknak szabályokat kell 
megállapítaniuk az ezen irányelv 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókról, és 
biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük.

(8) A tagállamoknak szabályokat kell 
megállapítaniuk az ezen irányelv 
rendelkezéseinek megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókról, és 
biztosítaniuk kell azok végrehajtását. A 
szankcióknak hatékonynak, arányosnak és 
visszatartó erejűnek kell lenniük, mivel az 
előírások nem teljesítése károkat okozhat 
az emberi egészségben és a környezetben.
Az ezen irányelv rendelkezéseinek 
megsértésével kapcsolatos információkat 
nyilvánossá kell tenni.

Or. en

Indokolás

Az előírásoknak való meg nem felelés esetére kivitelezhető és átlátható eljárásokat kell 
kidolgozni. Emellett ezen irányelv rendelkezéseinek betartását azok megsértőiről készült 
feketelista segítségével kell biztosítani.

Módosítás 11

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 500 m3-t meghaladó 
benzinmennyiséget forgalmazó meglévő 
töltőállomásokon a felújítás alkalmával 
építsenek be a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését biztosító rendszert.
Ugyanakkor ha a töltőállomás olyan 
állandó rendeltetésű lakóövezetben vagy 
munkaterületen működik, ahol 
jelentősebb átépítés zajlik, annak ideje 
alatt a tényleges vagy előirányzott 
forgalomtól függetlenül el kell látni a 
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benzingőz II. fázisú visszanyerését 
biztosító rendszerrel. 

Or. en

Indokolás

Az (1) bekezdéssel való összhang érdekében. 

Módosítás 12

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 2000 m3-nél 
nagyobb mennyiségű benzint forgalmazó 
összes meglévő töltőállomást lássák el 
2015. december 31-ig a benzingőz II. 
fázisú visszanyerését biztosító rendszerrel.

Or. en

Indokolás

A rendelkezésre álló információk azt sugallják, hogy a 2000m3-t meghaladó éves 
benzinforgalmon alapuló küszöbérték több töltőállomásra vonatkozna és jelentősen nagyobb 
mértékben csökkentené az e forrásokból származó összes illékony szervesvegyület-kibocsátást.

Módosítás 13

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 95 %-os legyen.

Or. en
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Indokolás

Egyes tagállamokban, nevezetesen Ausztriában a berendezéseknek 95%-os vagy annál 
nagyobb teljesítményt kell nyújtaniuk, és az ehhez szükséges technológia rendelkezésre áll.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A töltőállomások üzemeltetői napló 
formájában nyilvántartást vezetnek 
minden, a II. fázisú benzingőz-
visszanyerés ellenőrzésével kapcsolatban 
végzett karbantartási, vizsgálati és 
tesztelési, beszerelési és javítási 
tevékenységek részleteiről. E naplót a 
töltőállomáson kell megőrizni.

Or. en

Indokolás

Erre a benzingőz II. fázisú visszanyerését biztosító rendszer megfelelő működésének 
ellenőrzése érdekében van szükség.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Ha egy töltőállomás rendelkezik II. 
fázisú benzingőz-visszanyerésre szolgáló 
rendszerrel, a töltőállomás 
üzemeltetőjének táblával, matricával vagy 
más jelzéssel jeleznie kell ezt.

Or. en
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Indokolás

Magától értetődik, hogy a töltőállomáson ki kell függeszteni a benzingőz II. fázisú 
visszanyerését biztosító rendszer meglétét jelző tanúsítványt.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. A tagállamok legkésőbb a 7. 
cikk (1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott időpontig értesítik a 
Bizottságot ezen rendelkezésekről, és a 
továbbiakban késedelem nélkül 
tájékoztatást küldenek az ezeket érintő 
esetleges módosításokról.

A tagállamok meghatározzák az ezen 
irányelv alapján elfogadott nemzeti 
rendelkezések megsértése esetén 
alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat, és meghoznak minden 
szükséges intézkedést e szabályok 
végrehajtásának biztosítása érdekében. A 
szankcióknak hatékonyaknak, 
arányosaknak és visszatartó erejűeknek 
kell lenniük. Ezen irányelv 
rendelkezéseinek megsértésével 
kapcsolatos információkat nyilvánossá 
teszik. A tagállamok legkésőbb a 7. cikk 
(1) bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott időpontig értesítik a 
Bizottságot ezen rendelkezésekről, és a 
továbbiakban késedelem nélkül 
tájékoztatást küldenek az ezeket érintő 
esetleges módosításokról.

Or. en

Indokolás

Az előírásoknak való meg nem felelés esetére kivitelezhető és átlátható eljárásokat kell 
kidolgozni. Emellett ezen irányelv rendelkezéseinek betartását azok megsértőiről készült 
feketelista segítségével kell biztosítani.



PR\764480HU.doc 15/19 PE418.392v01-00

HU

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
6 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. cikk
Jelentés és felülvizsgálat

A tagállamok a 7. cikk (1) bekezdésében 
említett időpontot követő 24 hónapon 
belül, majd azután háromévente jelentést 
tesznek a Bizottságnak ezen irányelv 
végrehajtásáról. E jelentések alapján a 
Bizottság felülvizsgálja az irányelvet, 
megfontolva különösen azt, hogy 
harmonizált módszereket dolgozzon ki a 
szénhidrogén-befogási hatékonyság 
mérésére. 

Or. en

Indokolás

A tagállamok már ma is készítenek jelentést a benzingőz I. fázisú visszanyerésének 
végrehajtásáról. A mérési módszerek közötti különbségek ezen irányelv inkoherens 
végrehajtásához vezethetnek. A Bizottság megfontolja egy harmonizált rendszer minél 
hamarabbi bevezetését.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb [2012. június 
30]-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

1. A tagállamok legkésőbb 2010. június 
30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
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A tagállamok [2012. július 1-től] 
alkalmazzák ezeket a rendelkezéseket.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 
2010. július 1-től alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

A tagállamok által elfogadott 
rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az 
irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük 
alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell 
megjelenniük. A hivatkozás módját a 
tagállamok határozzák meg.

Or. en

Indokolás

2010-es határidő megállapítását javasoljuk, amely összhangban lenne a tagállamoknak a 
nemzeti kibocsátási határértékekről szóló EU-irányelvben és az UNECE göteborgi 
jegyzőkönyvében tett, az illékony szerves vegyületek kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
kötelezettségvállalásaival.
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INDOKOLÁS

Bevezetés

A benzin illékony szerves vegyületeket tartalmaz, amelyek az üzemanyagtartály belsejében 
elpárolognak, kitöltve a tartályban az üzemanyag szintje feletti üres teret. A gépjármű 
üzemanyaggal való feltöltésekor a beérkező üzemanyag e gőzöket kilöki a tartályból, és 
amennyiben nem fogják be, a jármű üzemanyagtöltő csövén keresztül kikerül a légkörbe.
A légkörbe való kikerülést követően az illékony szerves vegyületek napfény jelenlétében 
kölcsönhatásba lépnek a nitrogénoxidokkal, és talajközeli ózon alakul ki. A talajközeli ózon a 
fotokémiai szmog egyik összetevője, amely káros az emberi egészségre, a növényzetre és az 
épületeket alkotó anyagokra.
Az ózon nagymértékben irritatív, országhatárokon átterjedő gáznemű légszennyező anyag, és 
a vele való érintkezés káros lehet az emberi egészségre. Az ózonszint növekedése az általános 
halandósági aránynak, valamint a légzőszervi megbetegedések miatt szükségessé váló kórházi 
kezelések számának növekedésével járhat. Az emberi egészségre gyakorolt hatásai mellett az 
ózon káros hatással van a növényekre és a mezőgazdasági termésre is. Az ózon az olyan 
anyagokra is káros, mint például a természetes és szintetikus gumi, a felületbevonó anyagok 
(festékek és lakkok) és a szövetek. Más szennyező anyagokkal együtt bizonyítottan károsítja a 
fémeket és a követ.
A benzol illékony szerves vegyület és a benzin egyik alkotórésze. A benzol bizonyítottan 
genotoxikus rákkeltő anyag, és növeli az olyan betegségek kockázatát, mint például a 
leukémia. Az emberi szervezetbe főképpen dohányzás, benzingőz és a járművek kipufogógáz-
kibocsátása miatt jut. 
A Bizottság emellett elismeri, hogy a bioüzemanyagok (például a benzinbe kevert bioetanol) 
felhasználásának növelése az ilyen keverékek magasabb gőznyomása miatt fokozhatja a 
benzingőz-kibocsátás (benzol, ózon és egyéb illékony szerves vegyületek) mértékét.

A Bizottság javaslata

A levegő tisztábbá tételének szükségessége már több évtizede elismert, nemzeti és uniós 
szinten, valamint nemzetközi egyezmények keretében egyaránt születtek erre vonatkozó 
intézkedések. 
Környezetünk levegőminőségének javítása továbbra is megoldásra váró, jelentős kihívás. A 
levegőszennyezés problémáját csak hosszú távon, közös európai keretben lehet megoldani, 
különösen a határokon átnyúló intézkedések fokozásával. A legújabb eredmények szerint a 
korábbi irányelvekben meghatározott hosszú távú egészségügyi és környezetvédelmi 
célkitűzéseket a jelenlegi politikák alapján még 2020-ig sem lehet teljesíteni. A levegő 
minőségével kapcsolatos 2005. évi tematikus stratégia és az azt követő jogszabályok 
(különösen a 2008/50 irányelv) több intézkedést javasoltak a hosszú távú célkitűzések elérése 
irányába tett további előrelépés elősegítése érdekében, olyan forrásnál történő további 
méréseket is beleértve, mint például a benzinüzemű gépkocsik a töltőállomásokon 
üzemanyaggal való feltöltésének további ellenőrzése. 
A bizottsági javaslat a személygépkocsik töltőállomáson való tankolásakor a légkörbe 
kibocsátott benzingőz visszanyerésére irányul. Már létezik egy irányelv (1994/63) az illékony 
szerves vegyületek a benzin tárolásából és tárolótelepekről üzemanyagtöltő állomások részére 
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történő elosztásából származó kibocsátásának szabályozására. 
A személygépkocsik üzemanyaggal való feltöltésekor felszabaduló benzingőzre vonatkozólag 
jelenleg nincs közösségi szintű szabályozás, noha jónéhány tagállamban szabályozzák a 
benzingőz II. fázisú visszanyerését. E nemzeti szabályozások hatókörüket tekintve 
különböznek egymástól, különösen ami a hatályuk alá tartozó töltőállomások minimális 
méretét, a benzingőz-visszanyerés előírt hatékonyságát és a berendezések felszerelését követő 
megfelelőségi rendszert illeti. Ezért fontos, hogy javaslatot tegyünk EU-szintű szabályozásra.
A benzingőz II. fázisú visszanyerésének a töltőállomásokon való ellenőrzése azt célozza, 
hogy a járművek üzemanyaggal való feltöltésekor csökkenjen az illékony szerves vegyületek 
kibocsátása, és a kiszorított gőzöknek – a bizottsági javaslat szerint – legalább 85%-át 
visszanyerjék.

Az előadó álláspontja

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság javaslatára szükség van, mivel a regionális és nemzeti 
levegőminőség és közjólét javítása érdekében tovább kell foglalkozni az illékony szerves 
vegyületekkel, mivel világszerte sikeresen alkalmazzák a benzingőz II. fázisú visszanyerésére 
szolgáló rendszereket, és mivel a technológia az üzemanyag-feltöltéskor keletkező kibocsátást 
95%-kal képes csökkenteni.
Az előadó módosításai a Bizottság javaslatának megerősítését szolgálják, figyelembe véve az 
alábbiakat: 
– az illékony szerves vegyületek kibocsátásának szintje a töltőállomásokon az üzemanyag-
forgalomtól, az emberekre gyakorolt hatása pedig a kibocsátás forrásától való távolságtól 
függ. Ennek megfelelően minél nagyobb a töltőállomás, és egy személy minél közelebb 
dolgozik vagy lakik a töltőállomáshoz, annál nagyobb valószínűséggel találkozik nagy 
koncentrációjú illékony szerves vegyületekkel a környező levegőben. A kisebb 
töltőállomások a többi forgalmi kategóriánál arányosan kisebb kibocsátással rendelkeznek, 
továbbá 
– a felszerelés költségei.  Míg a benzingőz II. fázisú visszanyerésére használt bármilyen 
rendszer előnyeit általában az egész társadalom szintjén határozzák meg, érdekes megfigyelni, 
hogy a visszanyert benzingőz gazdasági értéke jelentős mértékben megoszlik a társadalom 
belül. A benzingőz visszanyerése és üzemanyagként való értékesítése egy bizonyos időszakra 
vetítve ellensúlyozhatja e költségeket. Egy közelmúltbéli brit tanulmány szerint a berendezés 
élettartama során visszanyert benzingőz értékesítése nettó gazdasági előnyökkel jár a 
töltőállomás számára.

Az előadó módosításai

a. Az irányelv hatályának kiterjesztése az összes gépjárműre.
b. A védelem megerősítése azáltal, hogy a benzingőz-visszanyerés minimálisan előírt szintjét 
95%-ban kéri megállapítani. 
c. Minden olyan töltőállomás bevonása a javaslat hatálya alá, amely állandó rendeltetésű 
lakóövezetben vagy olyan munkaterületen működik, ahol jelentősebb átépítés zajlik, a 
forgalomtól függetlenül.
d. A meglévő töltőállomások előírt forgalmának csökkentése és a megfelelésre számukra 
szabott határidő előbbre hozatalával.
e. A jobb megfelelés előmozdítása teszteléssel, ellenőrzéssel és a töltőállomások naplóinak 
vizsgálatával, valamint jelentéstételi kötelezettség előírása a tagállamok számára.
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f. Az előírásoknak való meg nem felelés esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó, 
kivitelezhető és átlátható eljárások kidolgozása az ezen irányelv rendelkezéseinek betartását 
azok megsértőiről készült feketelista segítségével történő biztosítása segítségével.
g. Felülvizsgálati záradék beillesztése annak érdekében, hogy a Bizottság a lehető 
leghamarabb harmonizált módszereket dolgozhasson ki a szénhidrogén-befogási hatékonyság 
mérésére.
h. A tagállamoknak az UNECE göteborgi jegyzőkönyvében és a 2010-ig érvényes nemzeti 
kibocsátási határértékekről szóló EU-irányelvben tett, az illékony szerves vegyületek 
kibocsátásának csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalásait elismerve korábbi átültetési 
határidő megállapítása.


