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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság által benyújtott, a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra 
vonatkozó műszaki előírásokról és a 98/70/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre 
irányuló javaslat jelentős lépés a bioüzemanyagok Európai Unióban történő előmozdítása és 
fejlesztése érdekében.

Az Európai Parlament – számos állásfoglalás révén – mindig támogatta az Európai Unió 
összes olyan kezdeményezését, amelynek célja az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentése. A 2007. március 8-i és 9-i Európai Tanács során az a döntés született, hogy 
2020-ra az Európai Unióban fogyasztott energia 20%-ának megújuló energiának kell lennie, a 
bioüzemanyagoknak pedig a fogyasztott üzemanyag 10%-át kell kitenniük.

Egyébként a növénytermesztés piacszervezésének folyamatban lévő reformjai csökkentik az 
érintett termékek piacait. A bioüzemanyagok alternatív lehetőségeket kínálnak a 
mezőgazdasági termelők számára, megerősítve ezáltal az európai területfejlesztési politikát és 
a vidéki foglalkoztatást. Ezenkívül a jelenleg parlagon lévő földek tartalékot képeznek az új 
igény kielégítéséhez.

Ebben az összefüggésben az Európai Bizottság által benyújtott irányelvtervezet, amely 
helyesbíteni kívánja a bioüzemanyagot tartalmazó benzinre vonatkozó műszaki előírásokat, az 
ilyen benzin használatának megkönnyítését lehetővé tevő európai politika fő eleme. 

Ezért sürgető, hogy a 98/70/EK irányelvben szereplő műszaki előírásokat összhangba hozzák 
az Európai Unió politikai célkitűzéseivel.

A bioüzemanyagok használatára vonatkozó európai célkitűzéseket elsősorban csak akkor 
lehet betartani, ha a gyártók és a forgalmazók közvetlenül belekeverik az etanolt a benzinbe. 
Megoldás lehetne az, hogy a kőolajtársaságok a bioüzemanyagok gyártói vagy forgalmazói 
rendelkezésére bocsátanak megfelelő mennyiségű, alacsony illékonyságú benzint. 
Napjainkban nem ez a helyzet. A fenti akadály leküzdése érdekében is javasolja az Európai 
Bizottság a benzin jelenlegi műszaki előírásainak módosítását.

Ezenkívül a tagállamoknak, amelyek mostantól – így válaszolva a polgárok igényeire – a 
bioüzemanyag benzinbe történő közvetlen belekeveréséről szóló rendelkezéseket kívánnak 
bevezetni, ezt meg is kell tudniuk valósítani. Ez az indokolás annál inkább igazolt, mivel az 
irányelvet már 2005 végén felül kellett volna vizsgálni, és így már közel kétéves a késés.

Végül, a motorok és a jövőben alkalmazható bioüzemanyagok műszaki fejlődése azt jelzi, 
hogy a jövőben felhasználásra kerülő keverékek esetében az etanol benzinbe történő 
keverésének jelenlegi 5%-os határértéke megnő. Még ha egy ilyen célkitűzés nagyon 
kívánatos is, mivel pontosan az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó 
politikára válaszol, kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a fogyasztók tájékoztatása a 
lehető legteljesebb legyen minden olyan kellemetlenség elkerülése végett, amelyet az 
üzemanyagoknak az újfajta benzinhez nem igazított, régebbi motorokkal történő használata 
okozhat.
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A 85/536/EGK irányelvnek megfelelően az európai autópark jelenleg legfeljebb 5% 
bioetanolt vagy 15% ETBE-t (etil-tercier-butil-éter) tartalmazó benzint tud elfogadni. Ilyen 
körülmények között az a javaslat, hogy csak arra a benzinre vonatkozóan legyen 
egyszerűsített címkézés, amelybe 5%-nál több etanolt és 15%-nál több ETBE-t kevertek.

A bioüzemanyagok fejlesztése csak az egyik eleme a közlekedési ágazatban az üvegházhatást 
okozó gázok csökkentésére vonatkozó európai politikának. Amilyen gyorsan csak lehet, 
sürgősen meg kell határozni a közlekedési ágazatra vonatkozó, kötelező új előírásokat, ha az 
Európai Unió be akarja tartani a környezetvédelem terén vállalt nemzetközi kötelezettségeit.

Az Európai Bizottság javasolja, hogy az irányelvtervezetbe foglaljanak bele egy azon 
intézkedések meghatározására irányuló eljárást, amelyek meghozatalával a célja a közlekedési 
ágazatban a 2011. január 1-jétől 2020-ig terjedő időszakban a szén-dioxid-csökkentés elvének 
betartása.

A benzin egész élettartamára vonatkozóan az üvegházhatást okozó gázok tíz év alatti, 
energiaegységenkénti 10%-os csökkentésének célkitűzése megfelel az összes európai polgár 
által kívánt politikának. E célkitűzés jelentősége külön vitát tett volna szükségessé az európai 
intézményeken belül a meghozandó intézkedések meghatározása érdekében. 

A helyzet sürgősségére tekintettel a Mezőgazdasági Bizottság támogatja a rendelkezések ezen 
irányelvbe történő beillesztésének elvét, jóllehet első célkitűzése a benzin minőségének 
módosítása lenne.

A Mezőgazdasági Bizottság azonban rendkívül éberen figyeli azon intézkedések 
meghatározását, amelyekről európai szinten kell dönteni, és amelyeket a tagállamoknak 2009. 
január 1-jétől kell végrehajtaniuk. Ennek érdekében arra kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa 
az Európai Parlamentet a vita haladásáról, és mindenekelőtt készítsen számára jelentést 
azokról az okokról, amelyek miatt késne az intézkedések végrehajtása.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, 
illetve más megújuló üzemanyagok 
használatának előmozdításáról szóló, 2003. 
május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv elő kívánja segíteni a 
Közösségen belül a bioüzemanyagok 
felhasználását. A bioüzemanyagokra 
vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2006. évi 
bizottsági közlemény részletesebben is 
kifejti a bioüzemanyagokra vonatkozó 
közösségi stratégiát. Amellett, hogy síkra 
száll a bioüzemanyagok és a technológiai 
háttér további fejlesztése mellett, a 
közlemény egyértelművé teszi, hogy a 
bioüzemanyagok piacának növekedése nem 
eredményezheti a környezetkárosítás 
fokozódását, és hangsúlyosan foglalkozik 
azzal az igénnyel, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása tovább csökkenjen. 
A Bizottság tudatában van annak, hogy a 
bioüzemanyagok technológiáira irányuló 
további fejlesztések bátorítást igényelnek. 

A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, 
illetve más megújuló üzemanyagok 
használatának előmozdításáról szóló, 2003. 
május 8-i 2003/30/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv elő kívánja segíteni a 
Közösségen belül a bioüzemanyagok 
felhasználását. A bioüzemanyagok jelentik 
az egyik eszközét annak, hogy elérjék az 
Európai Unió által meghatározott célokat 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának különösen a közlekedés 
terén megvalósuló csökkentésére 
vonatkozóan. A bioüzemanyagokra 
vonatkozó uniós stratégiáról szóló 2006. évi 
bizottsági közlemény részletesebben is 
kifejti a bioüzemanyagokra vonatkozó 
közösségi stratégiát. Amellett, hogy síkra 
száll a bioüzemanyagok és a technológiai 
háttér további fejlesztése mellett, a 
közlemény egyértelművé teszi, hogy a 
bioüzemanyagok piacának növekedése nem 
eredményezheti a környezetkárosítás 
fokozódását, és hangsúlyosan foglalkozik 
azzal az igénnyel, hogy az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátása tovább csökkenjen. 
A Bizottság tudatában van annak, hogy a 
bioüzemanyagok technológiáira irányuló 
további fejlesztések bátorítást igényelnek. 

Módosítás: 2
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) A Közösségben a kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mintegy 20%-a 
a közúti közlekedés tüzelőanyagainak 
elégetése során szabadul fel. E kibocsátás 
csökkentésének egyik módja az lehet, ha 
sikerül mérsékelni a kérdéses tüzelőanyagok 
teljes életciklusa során keletkező 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségét. Ez 
többféleképpen is lehetséges. Tekintettel 
arra, hogy a Bizottság tovább kívánja 
mérsékelni a kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségét, valamint arra, 
hogy ebben a közúti közlekedés fontos 
szerepet játszhat, kívánatos egy olyan 
mechanizmust bevezetni, amelyben a 

(9) A Közösségben a kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mintegy 20%-a 
a közúti közlekedés tüzelőanyagainak 
elégetése során szabadul fel. E kibocsátás 
csökkentéséhez elengedhetetlen lenne, hogy 
sikerüljön mérsékelni a kérdéses 
tüzelőanyagok teljes életciklusa során 
keletkező üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét. Ez többféleképpen is 
lehetséges. Tekintettel arra, hogy a Bizottság 
tovább kívánja mérsékelni a kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, 
valamint arra, hogy ebben a közúti 
közlekedés fontos szerepet játszhat, 
kívánatos egy olyan mechanizmust 
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tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben 
beszámolni az általuk előállított 
tüzelőanyagokkal összefüggésben azok 
teljes életciklusa alatt a környezetbe 
bocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről, továbbá 2010-től kezdődően 
kötelesek ezt a mennyiséget évente adott 
mértékben csökkenteni. Mivel ezen irányelv 
következtében bővülnek a bioüzemanyagok 
használatának lehetőségei, az 
üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
jelentéstételi és csökkentési mechanizmust a 
2003/30/EK irányelv rendelkezéseivel is 
összhangban kell kialakítani.

bevezetni, amelyben a tüzelőanyag-gyártók 
kötelesek jelentésben beszámolni az általuk 
előállított tüzelőanyagokkal összefüggésben 
azok teljes életciklusa alatt a környezetbe 
bocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről, továbbá 2010-től kezdődően 
kötelesek ezt a mennyiséget évente adott 
mértékben csökkenteni. Mivel ezen irányelv 
egyik célkitűzése a bioüzemanyagok 
használati lehetőségeinek a bővítése, az 
üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
jelentéstételi és csökkentési mechanizmust a 
2003/30/EK irányelv rendelkezéseivel is 
összhangban kell kialakítani, és legkésőbb 
2008. december 31-ig kellene bevezetni.

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó voluntarista politika 
kialakítása elengedhetetlen, ellenkező esetben az Európai Unió nem tudja teljesíteni az ezen a 
téren vállalt nemzetközi kötelezettségeit.

Másrészt a benzinre vonatkozó előírásokról szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatot 
2005. december 31-re be kellett volna nyújtani. A késés az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló európai politika állandó elhalasztásához vezet. Ezért 
rendkívül sürgős, hogy az Európai Unió a lehető legrövidebb határidőn belül minden 
szükséges intézkedést meghozzon az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 
irányuló dinamikus politika érdekében.  Ebben az összefüggésben az üvegházhatást okozó 
gázokkal kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési mechanizmus bevezetésére vonatkozó 
kötelező érvényű határidő meghatározása elkerülhetetlen.

Módosítás: 3
(9A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(9a) Az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése mindenkire vonatkozó 
kötelezettség. Az Európai Uniónak – a 
meghatározott célkitűzések révén – rá kell 
mutatnia az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentését előíró politikák 
végrehajtásának lehetőségeire. Az ebből 
eredő környezeti kockázatokra is 
figyelemmel mindenképpen létre kell hozni 
2009. január 1-je előtt az üvegházhatást 
okozó gázok jelentéstételi és csökkentési 
mechanizmusát. Ha ez nem történik meg, a 
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Bizottságnak jelentést kell készítenie az 
Európai Parlament részére a késedelemhez 
vezető okokról.

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése az összes államra nézve kötelező előírás. Az 
Európai Uniónak – a meghatározott célkitűzések révén – bizonyítania kell az üvegházhatást 
okozó gázok csökkentését előíró politikák végrehajtásának lehetőségeit. 

Módosítás: 4
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

A Bizottság célul tűzte ki, hogy 2020-ra a 
közlekedésben felhasznált tüzelőanyagokban 
a bioüzemanyagok legalább 10%-os 
részarányt érjenek el. A gépjármű- és a 
tüzelőanyag-technológiák terén tapasztalható 
folyamatos műszaki fejlődés, valamint a 
környezet- és az egészségvédelmi 
követelmények optimalizálásának igénye 
szükségessé teszi, hogy az adalékok és a 
bioüzemanyag-tartalom szennyezőanyag-
kibocsátásra gyakorolt hatására vonatkozó 
vizsgálatokból és elemzésekből kiindulva 
rendszeresen sor kerüljön a tüzelőanyagok 
műszaki előírásainak felülvizsgálatára. Ezért 
rendszeresen be kell számolni a 
közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok 
szén-dioxid-mentesítésének elősegítésére 
adódó lehetőségekről.

(11) Az Európai Unió célul tűzte ki, hogy 
2020-ra a közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagokban a bioüzemanyagok 
legalább 10%-os részarányt érjenek el. A 
gépjármű- és a tüzelőanyag-technológiák 
terén tapasztalható folyamatos műszaki 
fejlődés, valamint a környezet- és az 
egészségvédelmi követelmények 
optimalizálásának igénye szükségessé teszi, 
hogy az adalékok és a bioüzemanyag-
tartalom szennyezőanyag-kibocsátásra 
gyakorolt hatására vonatkozó vizsgálatokból 
és elemzésekből kiindulva rendszeresen sor 
kerüljön a tüzelőanyagok műszaki 
előírásainak felülvizsgálatára. Ezért 
rendszeresen be kell számolni a 
közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok 
szén-dioxid-mentesítésének elősegítésére 
adódó lehetőségekről.

Indokolás

Az Európai Parlament mindig megvédte a bioüzemanyagok használatának nagyra törő 
célkitűzését. A maga részéről a március 8-i és 9-i Európai Tanács a közleményében 
emlékeztetett arra a célkitűzésre, hogy a közlekedésben használt benzinben legalább 10% 
bioüzemanyag használata legyen kötelező.

Módosítás: 5
(11A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(11a) A Bizottságnak ki kell dolgoznia egy 
jogalkotási javaslatot, amellyel biztosítható, 
hogy a növényi nyersanyagokból történő 
üzemanyag-gyártás ne veszélyeztesse az 



PE390.722v02-00 8/18 AD\683978HU.doc

HU

élelmiszer-biztonságot.

Indokolás

A Közös Agrárpolitika elsődleges célja a lakosság élelmezésének biztonsága. A 
bioüzemanyagok alapanyagául szolgáló növények ugyanott nőnek, ahol az élelmiszerként 
fogyasztott növények is. Ezért a jogalkotásnak biztosítania kell, hogy a növényi eredetű 
üzemanyagok ne veszélyeztessék az élelmiszer-biztonságot a fejlődő országokban sem.

Módosítás: 6
(12A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(12a) A benzinben lévő etanolkeverék nem 
lineárisan változtatja meg az így kapott 
üzemanyag gőznyomását.

Indokolás

A megfogalmazott problémák helyes megértése módosításhoz vezet a módosítások 
felépítésében.

Módosítás: 7
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

A 98/70/EK irányelv alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok alapján felül kell majd 
vizsgálni az etanoltartalmú benzinekre és 
különösen azok gőznyomási határértékére 
vonatkozó részletszabályokat, valamint 
azokat az egyéb lehetőségeket, amelyek 
révén biztosítható, hogy az etalont 
tartalmazó benzinkeverékek gőznyomása ne 
lépje túl az elfogadható mértéket. 

A 98/70/EK irányelv alkalmazása során 
szerzett tapasztalatok alapján felül kell majd
vizsgálni az etanoltartalmú benzinekre és 
különösen azok gőznyomási határértékére 
vonatkozó részletszabályokat, valamint 
azokat az egyéb lehetőségeket, amelyek 
révén biztosítható, hogy az etalont 
tartalmazó benzinkeverékek gőznyomása ne 
lépje túl az elfogadható mértéket. A 
keverékek gőznyomása ugyanis a benzin 
eredeti összetételéhez is kapcsolódik.

Indokolás

Mivel az etanol illékonysága állandó egy adott etanol arány esetében, a végtermék 
illékonyságának a keverékbe kerülő benzin összetétele a meghatározó tényezője.

Módosítás: 8
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(14) A benzinhez etanolt adagolva megnő 
annak gőznyomása, ugyanakkor a
levegőszennyezés mérséklése érdekében a 
benzinkeverékek gőznyomását korlátozni 
kell. 

(14) A levegőszennyezés mérséklése 
érdekében a benzinkeverékek gőznyomását 
korlátozni kell. A benzin-etanol keverék 
gőznyomásának növekedése ugyanis 5% 
mennyiségű etanol hozzáadásával eléri a 
maximumát, majd csökken a nagyobb 
arányú keverékek esetében.

Indokolás

A benzin-etanol keverék gőznyomásának növekedése ugyanis 5% mennyiségű etanol 
hozzáadásával eléri a maximumát, majd csökken a nagyobb arányú keverékek esetében.

Módosítás: 9
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A benzinben lévő etanolkeverék nem 
lineárisan változtatja meg az így kapott 
üzemanyag gőznyomását. Annak érdekében, 
hogy a jogszabályban engedélyezett bármely 
két etanoltartalmú benzinkeverékből 
előállítható kevert benzin gőznyomása ne 
haladhassa meg a jogszabályban előírt 
határértéket, e kevert benzinekre 
vonatkozóan meg kell határozni azokat a 
megengedett eltéréseket, amelyek 
megfelelnek a benzinhez adott arányban 
hozzáadott etanol következtében ténylegesen 
megnövekvő gőznyomásnak.

(15) Annak érdekében, hogy a 
jogszabályban engedélyezett bármely két 
etanoltartalmú benzinkeverékből előállítható 
kevert benzin gőznyomása ne haladhassa 
meg a jogszabályban előírt határértéket, e 
kevert benzinekre vonatkozóan meg kell 
határozni azokat a megengedett eltéréseket 
annak érdekében, hogy azok figyelembe 
vegyék a benzin belső minőségét, és így 
megfeleljenek a benzinhez adott arányban 
hozzáadott etanol következtében ténylegesen 
megnövekvő gőznyomásnak.

Indokolás

Mivel az etanol illékonysága állandó egy adott etanol arány esetében, a végtermék 
illékonyságának a keverékbe kerülő benzin összetétele a meghatározó tényezője.

Módosítás: 10
(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) A kis szén-dioxid-kibocsátást 
eredményező tüzelőanyagok használatának 
bátorítása és a levegőszennyezésre 
vonatkozó célok egyidejű tiszteletben tartása 
szempontjából az volna az ideális, ha a 
finomítók a kívánt mennyiségben kínálnának 
kis gőznyomású benzint. Mivel ma ez nincs 

(16) A kis szén-dioxid-kibocsátást 
eredményező tüzelőanyagok használatának 
bátorítása és a levegőszennyezésre 
vonatkozó célok egyidejű tiszteletben tartása 
szempontjából az volna az ideális, ha a 
finomítók a kívánt mennyiségben kínálnának 
kis gőznyomású benzint. Sajnos meg kell 
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így, a bioüzemanyag-piac fejlődésének 
segítése érdekében meg kell növelni az 
etanolt tartalmazó benzinkeverékek 
gőznyomására vonatkozó határértéket.

állapítani, hogy jelenleg nem ez a helyzet, 
mivel még mindig kifejezetten kis 
mennyiségben áll csak rendelkezésre 
alacsony gőznyomású benzin.

Indokolás

Sajnos, mindennap megállapítható, hogy az európai finomítók nem bocsátják az alacsony 
gőznyomású benzin teljes szükséges mennyiségét a benzin-etanol keveréket készítő 
bioüzemanyag-gyártók rendelkezésére. Ez a helyzet igen sajnálatos, mivel akadályozza a 
bioüzemanyagok fejlődését, és vitatja az Európai Unió által meghatározott politikai célokat.

Módosítás: 11
(16A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16a) Szembesülve e hiánnyal növelni kell 
az etanolt tartalmazó keverékekre 
vonatkozóan engedélyezett maximális 
gőznyomást annak érdekében, hogy 
lehetővé váljon a bioüzemanyagok 
piacának elengedhetetlen fejlesztése. 

Indokolás

Annak érdekében, hogy választ adjanak a bioüzemanyag-gyártóknak az alacsony gőztartalmú 
benzinből való elégtelen ellátás miatt kifejezett aggodalmaira, és a finomítók álláspontját 
megkerüljék, az etanol tartalmú keverékek megengedett legnagyobb gőznyomásának növelése 
javasolt.

Módosítás: 12
(16B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16b) A benzinre, a dízelüzemanyagokra és 
a gázolajra vonatkozó műszaki előírásokat 
már 2005. december 31. előtt felül kellett 
volna vizsgálni. A késedelem ahhoz vezetett, 
hogy ugyanennyivel késik az Európai Unió 
által kitűzött, a közlekedési ágazatban az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentésére 
irányuló politikai célok végrehajtása.

Indokolás

A 2003/30 irányelv előírta, hogy a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó 
műszaki előírásokat 2005. december 31. előtt felül kell vizsgálni.
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Módosítás: 13
(16C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16c) Annak érdekében, hogy ne 
növekedjen a késedelem a közlekedési 
ágazatban az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentésére vonatkozó politikai célok 
végrehajtásában, a Bizottságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok 
minél előbb engedélyezhessék az etanol 
benzinbe történő közvetlen keverését.

Indokolás

Elfogadhatatlan lenne még tovább növelni a 2005 decembere óta fennálló késedelmet. Annak 
érdekében, hogy átmenetileg segítsenek ezen a bajon, mentességet kellene adni azoknak a 
tagállamoknak, amelyek az üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó politikai 
célok megvalósításának szándékával alkalmazzák vagy kívánják alkalmazni az etanol 
benzinbe történő közvetlen keverését elősegítő ezen irányelvvel említett intézkedéseket.

Módosítás: 14
(16D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(16d) Mivel az új benzin bizonyos 
kockázatot jelenthet egyes régebbi 
motorokra vonatkozóan, a jelenleg 
forgalmazott benzinnél gazdagabb 
bioüzemanyag-tartalmú benzinről 
megfelelő címkézést kell a fogyasztók 
rendelkezésére bocsátani.

Indokolás

Az irányelvtervezet rendelkezéseinek teljes mértékben válaszolniuk kell a fogyasztók 
aggodalmaira, e nélkül nem lehetne teljesíteni az Európai Uniónak az üvegházhatást okozó 
gázok csökkentésére vonatkozó politikai célkitűzéseit. Különösen igaz ez azokra a 
fogyasztókra nézve, akik olyan régi autók tulajdonosai, amelyek tervezésénél nem vették 
figyelembe az új benzint.

Módosítás: 15
(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) Az üvegházhatást okozó gázok (19) Az üvegházhatást okozó gázok 



PE390.722v02-00 12/18 AD\683978HU.doc

HU

kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó 
új mechanizmus létrehozásával 
összefüggésben a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy meghatározza azt a 
módszertant, amelynek alapján a 
kötelezetteknek a közúti közlekedésben és a 
nem közúti mozgó gépekben felhasznált 
tüzelőanyagok teljes életciklusa során 
ezekkel a tüzelőanyagokkal összefüggésben 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről jelentést kell tenniük. 
Minthogy különösen a 98/70/EK irányelv 
10. cikkében megengedett analitikai 
módszerek kiigazítására irányuló 
intézkedések általános hatályúak és az 
irányelv nem alapvető fontosságú elemekkel 
történő kiegészítésére szolgálnak, az 
1999/468/EGK határozat 5a. cikkében előírt 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással kell őket elfogadni.

kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó 
új mechanizmus létrehozásával 
összefüggésben a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy meghatározza azt a 
módszertant, amelynek alapján a 
kötelezetteknek a közúti közlekedésben és a 
nem közúti mozgó gépekben felhasznált 
tüzelőanyagok teljes életciklusa során 
ezekkel a tüzelőanyagokkal összefüggésben 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről jelentést kell tenniük. A 
Bizottságnak rendszeresen kell jelentést 
készítenie az Európai Parlament részére a 
különösen az ezen intézkedések 
végrehajtásának késedelme során felmerült 
problémákról. Minthogy különösen a 
98/70/EK irányelv 10. cikkében 
megengedett analitikai módszerek 
kiigazítására irányuló intézkedések általános 
hatályúak és az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemekkel történő kiegészítésére 
szolgálnak, az 1999/468/EGK határozat 5a. 
cikkében előírt ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell őket 
elfogadni.

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése – különösen a közlekedési ágazatban – az Európai 
Parlamentnek, amely az összes európai polgár e téren kifejezett aggodalmainak a szószólója, 
az egyik alapvető célja. Ezért kéri, hogy vonják be az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentésére vonatkozó intézkedések kidolgozásának valamennyi szakaszába, és legalább 
tájékoztassák az ezen intézkedések kidolgozásában és végrehajtásában fellépő valamennyi 
késedelemről.

Módosítás: 16
(21A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(21a) A kevesebb üvegházhatást okozó gázt 
kibocsátó új motorok terén folyó kutatást 
európai szinten kellene elősegíteni. E 
kutatásnak számításba kell vennie az 
elkövetkező húsz évben rendelkezésre álló 
üzemanyagok kifejlesztését.
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Indokolás

A motorok technológiája is fejlődik. A kevesebb üvegházhatást okozó gázt kibocsátó új 
motorokra irányuló kutatást európai szinten kell elősegíteni. Másrészt e kutatásnak a 
rendelkezésre álló, bioüzemanyaggal dúsított üzemanyagoknak a következő húsz év során 
bekövetkező változásait is előre kell vetítenie, elsősorban a 20-30% etanoltartalmú benzin 
kifejlesztését, amelyen a motortervezők már most is dolgoznak.

Módosítás: 17
1. CIKK 2C) PONT

3. cikk (3) bekezdés 1. albekezdés (98/70/EK irányelv)

„(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell 
látni a »Kis bioüzemanyag-tartalmú 
benzin« megjelöléssel.

„(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot nem kell ellátni az 
etanol vagy ETBE belekeverésére 
vonatkozó külön megjelöléssel.

Indokolás

Megállapítható, hogy az Európai Unió jelenlegi autóparkja olyan benzint tud használni, 
amelybe legfeljebb 5% etanolt vagy 15% ETBE-t kevernek. Az Európai Unió tagállamaiban 
ma gyakori az olyan benzin használata, amelybe 5%-nál kevesebb etanolt vagy 15%-nál 
kevesebb ETBE-t kevernek. Az alacsony etanol- vagy ETBE-tartalom belekeverésére 
vonatkozó megjegyzés tehát nem tűnik többé a fogyasztó megfelelő tájékoztatása 
szempontjából meghatározó fontosságúnak.

Módosítás: 18
1. CIKK 2C) PONT

3. cikk (3) bekezdés 2. albekezdés (98/70/EK irányelv)

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell 
látni a »Nagy bioüzemanyag-tartalmú
benzin« megjelöléssel.”;

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el kell 
látni a »Bioüzemanyaggal dúsított benzin« 
megjelöléssel.”;

Indokolás

Az 5%-nál több etanolt és 15%-nál több ETBE-t tartalmazó benzint illetően csak a legújabb 
autópark tudja elfogadni az ilyen keverékeket. Ezért kívánatos, hogy a fogyasztó tájékoztatása 
annak ismertetésére összpontosítson, hogy a benzin 5%-nál több etanolt és 15%-nál több 
ETBE-t tartalmaz, mindezt annak érdekében, hogy elkerüljenek minden olyan problémát, 
amely a gépjárművének nem megfelelő üzemanyag használatából adódhat, és az ezen 
irányelvben említett célkitűzések tekintetében megfelelőbb benzin felé irányítsák.



PE390.722v02-00 14/18 AD\683978HU.doc

HU

Módosítás: 19
1. CIKK 2. PONT, BA) ALPONT (új)

3. cikk (2) bekezdés ca) pont (új) (98/70/EK irányelv)

ba) A (2) bekezdés a következő ca) ponttal 
egészül ki:
„ca) A tagállamok arról is gondoskodnak, 
hogy legkésőbb 2012 január 1-jéig a 
legalább 70% v/v bioetanol-tartalmú 
ólommentes benzin megfeleljen a VIa. 
mellékletben megállapított környezeti 
előírásoknak.”

Indokolás

Az E 85 típusú új benzin tekintetében meghatározott környezeti előírásokat kell bevezetni 
annak magas, legalább 70% v/v bioetanol-tartalma miatt.

Módosítás: 20
1. CIKK, 5. PONT

7a. cikk (3a) bekezdés (új) (98/70/EK irányelv)

(3a) A Bizottság jelentést készít az Európai 
Parlament részére az e cikk (1) és (2) 
bekezdésében szereplő információkra 
vonatkozóan elfogadott módszerről, 
valamint az e cikk (3) bekezdése alapján 
meghozott szükséges intézkedésekről.
A Bizottság tájékoztatja az Európai 
Parlamentet az ezen irányelv üvegházhatást 
okozó gázok csökkentése terén 
megfogalmazott céljai végrehajtásában 
bekövetkező minden késedelemről.

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése az összes államra nézve kötelező előírás. Az 
Európai Uniónak – a meghatározott célok révén – bizonyítania kell az üvegházhatást okozó 
gázok csökkentését előíró politikák végrehajtásának lehetőségeit. Az ebből eredő környezeti 
tétekre is tekintettel elengedhetetlen tehát, hogy 2009. január előtt létrehozzák az 
üvegházhatást okozó gázok jelentéstételi és csökkentési mechanizmusát. Ha nem ez a helyzet, 
a Bizottságnak haladéktalanul jelentést kell készítenie az Európai Parlament részére a 
késedelemhez vezető okokról.
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Módosítás: 21
1. CIKK, 12. PONT

III. melléklet (98/70/EK irányelv)

az (5) lábjegyzet kiegészül a következő 
szöveggel: „Ha a tüzelőanyag etanolt 
tartalmaz, a legnagyobb nyári gőznyomás a 
VI. mellékletben előírt mértékben 
meghaladhatja a 60 kPa-t.” 

az (5) lábjegyzet kiegészül a következő 
szöveggel: „Ha a tüzelőanyag etanolt 
tartalmaz, a legnagyobb gőznyomás 
meghaladhatja a VI. mellékletben előírt, az 
adott évszakra meghatározott megengedett 
mértéket”. 

Indokolás

Az egész év folyamán meg kell könnyíteni a bioüzemanyag benzinbe történő közvetlen 
keverését.

Módosítás: 22
MELLÉKLET

V. melléklet, 11. sor (Oxigéntartalom), 4. oszlop (98/70/EK irányelv)

3,7 4,0

Indokolás

Az ólommentes benzin európai referenciaszabványa – az EN 228 szabvány – előírja, hogy a 
sűrűségének 15°C-on 720 és 775 kg/m3 között kell lennie. Abban az esetben, ha 10% v/v 
etanolt kevernek az olyan benzinbe, amelynek sűrűsége a megadott sáv alsó értékének – 720 
kg/m3 – felel meg, akkor az ezzel az adalékanyaggal ellátott benzin oxigéntartalma 
meghaladná a 3,7% m/m-t, és ezzel szabványon kívül kerülne: a legnagyobb oxigéntartalom 
4% m/m-ben történő meghatározása lehetővé tenné, hogy a szabványnak megfelelő 
valamennyi ólommentes benzinbe 10% v/v etanolt keverjenek annak kockázata nélkül, hogy az 
adalékanyag hozzáadása után nem felel meg a szabványnak.

Módosítás: 23
MELLÉKLET

V. melléklet, 4. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

(4) Azokban a tagállamokban, ahol 
sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen 
különösen hideg időjárási viszonyok 
uralkodnak, a gőznyomás legnagyobb értéke 
nem haladhatja meg a 70,0 kPa-t. Ha a 
tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a megengedett 
legnagyobb nyári gőznyomás a VI. 
mellékletben előírt mértékben

(4) Azokban a tagállamokban, ahol 
sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen 
különösen hideg időjárási viszonyok 
uralkodnak, a gőznyomás legnagyobb értéke 
nem haladhatja meg a 70,0 kPa-t. Ha a 
tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a legnagyobb 
gőznyomás meghaladhatja a VI. 
mellékletben előírt, az adott évszakra 
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meghaladhatja a 60 kPa-t. meghatározott megengedett mértéket.

Indokolás

Az egész év folyamán meg kell könnyíteni a bioüzemanyag benzinbe történő közvetlen 
keverését.

Módosítás: 24
1. CIKK, 15A. PONT (új)

VIa. melléklet (új) (98/70/EK irányelv)

15a. Az irányelv szövege kiegészül az ezen irányelv mellékletében található VIa. 
melléklettel.

„VIA. MELLÉKLET

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTOROKKAL FELSZERELT JÁRMŰVEKHEZ HASZNÁLT 
FORGALOMBAN LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

E 85 típusú benzin
Alkalmazandó előírások és vizsgálati módszerek

Határértékek (2)

Paraméterek(1) Egység Minimum Maximum
Kísérleti oktánszám 95 -
Motoroktánszám

85 -
- Magasabbrendű alkoholok (C3-C8) % v/v - 2,0
- Metanol % v/v - 1,0
- Molekulánként öt vagy több 
szénatomot tartalmazó éterek

% v/v - 5,2
Kéntartalom mg/kg - 1

Az éghajlathoz kapcsolódó előírások és vizsgálati módszerek
Határértékek (2)

A osztály (nyár) B osztály (tél)
Paraméterek(1)

Egység
Minimum Maximum Minimum Maximum

- Etanol és magasabbrendű alkoholok % v/v 753 86 703 80
- Super 95, az EN 228 szabványnak 
megfelelően % v/v - 25 - 30
- Gőznyomás kPa 35 60 50 90

(1) Az EN 228:1999 szabványban előírt vizsgálati módszereket kell alkalmazni. A tagállamok az EN 228:1999 szabvány helyébe lépő 
szabványokban meghatározott analitikai módszert is alkalmazhatják abban az esetben, ha bizonyítható, hogy az legalább ugyanakkora 
pontosságú, mint az az analitikai módszer, amelynek helyébe lépett.
(2) A megadott értékek „valós értékek”. A határértékek meghatározása az ISO 4259 „Ásványolajtermékek: a vizsgálati módszerekre 
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vonatkozó precizitási adatok meghatározása és alkalmazása” szabványban szereplő feltételekkel, a minimumérték meghatározása pedig 
2R pozitív különbség figyelembevételével történt (R = reprodukálhatóság). Az egyes mérési eredményeket az (1995-ben kiadott) ISO 4259 
szabványban leírt kritériumok alapján kell értelmezni.
(3) A tagállamok a CWA 15293:2005 európai szabvány alapján elfogadott nemzeti szabványoknak megfelelően dönthetnek a legalább 65% 
v/v tartalmú E 85 típusú benzin forgalomba hozataláról.”

Indokolás

Az E 85 típusú új benzin tekintetében meghatározott környezetvédelmi előírásokat kell 
bevezetni annak magas, legalább 70% v/v bioetanol-tartalma miatt.
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