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VÉLEMÉNY
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
részére

a benzinre, a dízelüzemanyagokra és a gázolajra vonatkozó műszaki előírások, 
illetőleg a közúti közlekedésben a tüzelőanyag-felhasználás következtében 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségének ellenőrzését és 
mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv 
módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó 
műszaki előírások tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, 
valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

A vélemény előadója: Miloslav Ransdorf
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RÖVID INDOKOLÁS

Az üzemanyagok minőségéről szóló 1998. évi irányelv közös EU-s előírásokat állapít meg a 
közúti járművekben, a belvízi forgalomban részt vevő hajókban, valamint a nem közúti 
mozgó gépekben, például mozdonyokban, földmunkagépekben és traktorokban alkalmazott 
benzinre, dízelüzemanyagokra és gázolajra nézve.

Ez a javaslat az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv felülvizsgálata, amelynek célja, 
hogy új előírásokat állapítson meg a közlekedésben használt üzemanyagokra vonatkozóan, 
annak érdekében, hogy tovább csökkentse a légszennyezést, amit például a kén, a por és a 
poliaromás szénhidrogének okoznak. Az új előírások ezenfelül egy olyan kötelezettséget is 
bevezetnek, amelynek értelmében sor kerül a közúti közlekedésben használt üzemanyagok 
éghajlatváltozáshoz való hozzájárulásának csökkentésére. Végezetül úgy tekinthető, hogy ez a 
felülvizsgálat jelentősen hozzájárul azon uniós célkitűzés eléréséhez, hogy 2020-ig az EU 
teljes közlekedésében a gázolaj- és dízelüzemanyag-fogyasztás 10%-át a bioüzemanyagok 
tegyék ki.

A javaslat egyik fő intézkedése, hogy az üzemanyag-ellátók – az alacsony szén-dioxid-
tartalmú üzemanyagok és bioüzemanyagok kifejlesztésének ösztönzése érdekében – kötelesek 
lesznek az üzemanyagaik által az életciklusuk alatt (azaz finomításuk, szállításuk és 
felhasználásuk során) kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét 2011-től évente 1%-kal 
csökkenteni. Ez 2020-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának 10%-os csökkenését fogja 
eredményezni, ami 500 millió tonna CO2-nak felel meg. 

Másodsorban, annak érdekében, hogy a bioüzemanyagokat nagyobb mennyiségben lehessen a 
gázolajban felhasználni, új gázolajkeveréket hoznak létre, amelyben az oxigéntartalmú 
adalékok (úgynevezett oxigenátok) megengedett mennyisége magasabb, beleértve a legfeljebb 
10% etanolt. A különböző gázolajkeverékeket – a meglevő járművek károsodásával járó 
esetleges kockázatok elkerülése érdekében – egyértelműen jelölni kell, mivel az etanol 
bizonyos járműüzemanyag-rendszerekkel összeférhetetlen.

A vélemény előadója üdvözli ezt a javaslatot. Az alacsony szén-dioxid-tartalmú üzemanyagok 
további fejlesztésének, valamint az üzemanyag-előállítási láncból származó kibocsátások 
csökkentését szolgáló egyéb intézkedéseknek a támogatása elengedhetetlen annak 
biztosításához, hogy az üzemanyag-ágazat is hozzájáruljon az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós célkitűzések megvalósításához. A vélemény 
előadója határozottan támogatja azt az elképzelést, amely az üzemanyagokból a kitermeléstől 
a gépjárművekben történő felhasználásig keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére irányul, és figyelembe veszi a magával az üzemanyag-előállítással járó 
kibocsátást is. Ez a legjobb módja annak, hogy – a szükséges rugalmasság egyidejű 
biztosításával – az üzemanyag-ágazatot egy összességében fenntartható irányba tereljük. A 
vélemény előadója ugyancsak üdvözli a dízelüzemanyagok maximális kéntartalmára 
vonatkozó javasolt előírásokat, amelyek lehetővé teszik a járművek nagyobb hatékonyságát, 
csökkentik a porkibocsátást, és a jövőben lehetővé teszik az utókezelő rendszerek bevezetését. 

A vélemény előadója úgy véli, hogy az alacsonyabb kibocsátást kizárólag egy 
összehangoltabb és integráltabb megközelítés révén lehet elérni, amely nemcsak új termékek 
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és technológiák bevezetését követeli meg az üzemanyag- és a gépkocsiágazattól, valamint 
azok beszállítóitól, hanem határozott kötelezettségvállalást is igényel a politikai döntéshozatal 
résztvevőitől, az infrastruktúra működtetőitől és a járművezetőktől (többek között a CO2-
alapú adóztatás bevezetése, a járművezetők jobb képzettsége és magatartása, valamint a 
biztonságosabb infrastruktúra révén).

A vélemény előadója hangsúlyozni kívánja, hogy meg kell találni a bioüzemanyag-piac 
fejlődésének támogatása, valamint a meglevő járművek és a környezet károsodásához vezető 
lehetséges kockázatok elkerülése közötti érzékeny egyensúlyt. A vélemény előadója szerint a 
Bizottság javaslata e tekintetben nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok 
összetevőinek csupán egyetlen forrását támogatja a többi kárára, amelyek esetleg a meglevő 
járművekkel és a környezettel való összeférhetetlenség kisebb kockázatával járnak.

Az etanol nagyobb mértékű alkalmazása ugyanis nemcsak összeegyeztethetetlen számos 
meglevő járműüzemanyag-rendszerrel, hanem a szennyező gőzök kibocsátásának 
növekedését is eredményezni fogja. A Bizottság javaslata meghatározott gőznyomás 
tekintetében mentességet vezet be az etanoltartalmú benzinre. Ezek az illékony szerves 
vegyületekként is ismert gőzök azonban hozzájárulnak a földfelszínhez közeli levegőréteg 
ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési nehézségekben vagy szívproblémákban 
szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhatnak.

A vélemény előadója úgy véli, hogy a javaslatot annak biztosításával lehetne megerősíteni, 
hogy más alternatívák (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a 
földgáz vagy a hidrogén) is hozzájáruljanak az alacsony szén-dioxid-tartalmú üzemanyagok 
kifejlesztéséhez és az üzemanyag-előállítási láncból származó üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez. Ha nagyobb rugalmasság volna biztosított valamennyi 
bioösszetevő felhasználása terén, Európa kihasználhatná a bioüzemanyagokra vonatkozó új 
uniós célkitűzések eléréséhez való lehetséges hozzájárulásuk előnyeit.

A vélemény előadója szeretné kiemelni továbbá, hogy a műszaki innovációk pótolhatatlan 
szerepet töltenek be az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében. Egy 
Csehországban feltalált szabadalom például akár 70%-kal is csökkentheti az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, amennyiben gyakorlati alkalmazására sor kerül. A szelektíven gyűjtött 
hulladék másodlagos nyersanyagként szolgálhat.

Végezetül, a vélemény előadója hangsúlyozni kívánja, hogy az EU teljes közlekedési 
rendszerének ésszerűsítésére van szükség. A közúti közlekedés jelenlegi aránya túl magas, a 
vasúti közlekedésé pedig túl alacsony. Az egész EU-ra kiterjedő integrált közlekedési 
rendszer tekintetében átfogó megközelítés kidolgozására, előterjesztésére és megvitatására 
van szükség, amelynek az összes érintett közlekedési módra ki kell terjednie.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 



AD\693143HU.doc 5/17 PE390.741v02-00

HU

Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az 
alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) A levegőszennyezésre vonatkozó 
közösségi tematikus stratégiáról szóló, a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
címzett bizottsági közlemény célokat tűzött 
ki a légszennyező anyagok kibocsátásának 
2020-ig történő visszafogása érdekében. E 
célok meghatározása széles körű költség-
haszon elemzés alapján történt. A 
közlemény előirányozta különösen, hogy a 
2000. évi értékekhez képest az SO2-
kibocsátást 82%-kal, az NOx-kibocsátást 
60%-kal, az illó szerves vegyületek 
kibocsátását 51%-kal, a PM2,5 elsődleges 
porfrakció kibocsátását 59%-kal kell 
mérsékelni. Az üzemanyagtöltő állomásokon 
a környezetbe jutó illó szerves vegyületek 
tekintetében a 98/70/EK irányelvet későbbi 
jogi aktusban kell majd módosítani.

(2) A levegőszennyezésre vonatkozó 
közösségi tematikus stratégiáról szóló, a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 
címzett bizottsági közlemény célokat tűzött 
ki a légszennyező anyagok kibocsátásának 
2020-ig történő visszafogása érdekében. E 
célok meghatározása széles körű költség-
haszon elemzés alapján történt. A 
közlemény előirányozta különösen, hogy a 
2000. évi értékekhez képest az SO2-
kibocsátást 82%-kal, az NOx-kibocsátást 
60%-kal, az illó szerves vegyületek 
kibocsátását 51%-kal, a PM2,5 elsődleges 
porfrakció kibocsátását 59%-kal kell 
mérsékelni. Az üzemanyagtöltő állomásokon 
a környezetbe jutó illó szerves vegyületek 
tekintetében a 98/70/EK irányelvet későbbi 
jogi aktusban kell majd módosítani. A 
Bizottságnak a jövőbeli jogszabályra 
irányuló javaslat előterjesztése előtt be kell 
nyújtania egy, az elért előrehaladásról szóló 
jelentést. 

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása csökkentésének fontosságára, valamint az 
üzemanyag-gyártókra és az autógyártókra gyakorolt hatásokra figyelemmel a 
jogszabályokban eszközölt minden változásnak az egyes javaslatok gazdasági, környezeti és 
társadalmi hatását meghatározó, az elért előrehaladásról szóló jelentésen kell alapulnia.

Módosítás: 2
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) A Közösség elfogadott olyan előírásokat, 
amelyek korlátozzák a kis teljesítményű 

(5) A Közösség elfogadott olyan előírásokat, 
amelyek korlátozzák a kis teljesítményű 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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közúti járművek és a nehéz 
tehergépjárművek szennyezőanyag-
kibocsátását. A tüzelőanyagokra vonatkozó 
műszaki előírások révén megkönnyíthető e 
határértékek teljesítése.

közúti járművek és a nehéz 
tehergépjárművek szennyezőanyag-
kibocsátását. A tüzelőanyagokra vonatkozó 
műszaki előírások révén megkönnyíthető e 
határértékek teljesítése. A szennyezőanyag-
kibocsátások fokozott 
energiahatékonyságon és energiahatékony 
városi tömegközlekedésen keresztül is 
csökkenthetők.

Indokolás

Az éghajlatváltozás ellen az energiahatékonyság fokozása és a városi területeken még inkább 
energiahatékony tömegközlekedés révén is lehet küzdeni. A népesség 80%-a városi 
területeken él és a városi közlekedés teszi ki az összes CO2-kibocsátás 40%-át.

Módosítás: 3
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) 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. 

(6) 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. 
Indokolt lenne a második generációs 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos kutatási 
tevékenységekbe való beruházás, mivel el 
kell kerülni a versengést az egyrészről az 
élelmiszernövények, másrészről pedig a 
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bioüzemanyag előállításához szükséges 
növények termesztése céljából történő 
földhasználat között.

Indokolás

A bioüzemanyagok fontosak az éghajlatváltozás korlátozásához, a bioüzemanyag 
előállításához szükséges növények azonban nem válthatják fel az élelmiszernövényeket és nem 
eredményezhetnek túlzott mértékű növekedést a mezőgazdasági élelmiszeripari termékek 
árában.

Módosítás: 4
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) 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.

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán 
egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű 
alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a 
szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a 
földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési 
nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. 
Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők 
használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a 
földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 5
(15) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(15) A benzinhez adagolt etanol 
mennyisége és a gőznyomás között 
nemlineáris összefüggés áll fenn. Annak 
érdekében, hogy a jogszabályban 
engedélyezett bármely két etanoltartalmú 
benzinkeverékből előállítható kevert benzin 

törölve
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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.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán 
egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű 
alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a 
szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a 
földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési 
nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. 
Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők 
használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a 
földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 6
(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 így, a bioüzemanyag-piac 
fejlődésének segítése érdekében meg kell 
növelni az etanolt tartalmazó 
benzinkeverékek gőznyomására vonatkozó 
határértéket.

törölve

Indokolás

Az Európai Bizottság javaslatának megfelelően a maximális gőznyomás megemelése nem 
lehet indokolt környezeti és egészségügyi alapon. 

Módosítás: 7
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(21) A bioüzemanyagok terén folyamatos 
műszaki fejlődés tapasztalható. További 

(21) A bioüzemanyagok terén folyamatos 
műszaki fejlődés tapasztalható. További 
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kutatást kell folytatni valamennyi olyan 
módszerrel kapcsolatban, amellyel 
biomasszából közlekedési célú 
tüzelőanyagok állíthatók elő. Ezért az 
irányelvben célszerű kiegyensúlyozott 
megoldásra törekedni, és olyan 
határértékeket előírni, amelyek elősegíthetik 
a különböző bioüzemanyagok elterjedését. A 
következőkről van szó: a metanolról, az 
etanolról, a magasabb rendű alkoholokról, az 
éterekről és más oxigenátokról.

kutatást kell folytatni valamennyi olyan 
módszerrel kapcsolatban, amellyel 
biomasszából közlekedési célú 
tüzelőanyagok állíthatók elő. Ezért az 
irányelvben célszerű kiegyensúlyozott és 
technológia-semleges megoldásra törekedni, 
és olyan határértékeket előírni, amelyek 
elősegíthetik a különböző bioüzemanyagok 
elterjedését. A következőkről van szó: a 
metanolról, az etanolról, a magasabb rendű 
alkoholokról, az éterekről és más 
oxigenátokról.

Indokolás

A bioüzemanyag-technológia folyamatos fejlődése, valamint a bioüzemanyagok által az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak csökkentésében betöltött jelentősége ismeretében 
a technológiasemlegesség elve létfontosságú a verseny szabadságának biztosításához.

Módosítás: 8
1. CIKK 2. PONT C) ALPONT

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

(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot a nemzeti 
nyelv(ek)en el kell látni a »Kis 
bioüzemanyag-tartalmú benzin«
megjelöléssel.

(3) A III. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot a nemzeti 
nyelv(ek)en el kell látni a „Benzin”
megjelöléssel.

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot a nemzeti 
nyelv(ek)en el kell látni a 
»Bioüzemanyaggal dúsított benzin«
megjelöléssel.

Az V. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot a nemzeti 
nyelv(ek)en el kell látni az „Alacsony 
nemfosszilis keveréktartalmú benzin”
megjelöléssel.

Indokolás

A bioüzemanyag elnevezés megtéveszti a fogyasztókat. A „Nagy bioüzemanyag-tartalmú 
benzin” megnevezést mindenesetre az olyan benzin számára kell fenntartani, amely valóban 
nagy arányú bioösszetevőket tartalmaz. A 0–5% mennyiségben nemfosszilis összetevőket 
tartalmazó benzint ezért „benzin”-nek, az 5–10% közötti nem fosszilis összetevőket 
tartalmazó benzint pedig „alacsony nem fosszilis keveréktartalmú benzin”-nek kell hívni.

Módosítás: 9
1. CIKK 5. PONT

7b. cikk (98/70/EK irányelv)
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7b. cikk törölve
Etanoltartalmú benzinek

Az etanoltartalmú benzinekre és különösen 
a VI. mellékletben előírt gőznyomási 
határértékre vonatkozó részletszabályokkal, 
illetőleg a lehetséges alternatívákkal 
összefüggő, az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemei módosítását és ennek 
céljából egyebek mellett az irányelv 
kiegészítését szolgáló intézkedéseket a 11. 
cikk (2) bekezdésében előírt eljárással kell 
elfogadni.”

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán 
egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű 
alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a 
szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a 
földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési 
nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. 
Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők 
használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a 
földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 10
1. CIKK 5. PONT

7ba. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

7ba. cikk
Az üzemanyagok bioösszetevőire vonatkozó 

fenntarthatósági kritériumok
(1) Csak a fenntarthatósági kritériumoknak 
megfelelő és az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását az egész életciklus során 
bizonyítottan csökkentő bioösszetevők 
tekinthetők úgy, hogy hozzájárulnak a 7a. 
cikkben említett célkitűzés eléréséhez.
(2) A fenntarthatósági kritériumokat a 11. 
cikk (2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságát meg kell bízni egy, az üzemanyagokban 
található bioösszetevőkre vonatkozó kötelező fenntarthatósági kritériumokról szóló javaslat 
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kidolgozásával, amely kritériumokat ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás szerint kell 
elfogadni. Az EP illetékes bizottsága jelentésének az irányelvben már meghatározandó 
kritériumoknál részletesebb kritériumokat kellene javasolnia.

Módosítás: 11
1. CIKK 6. PONT

8a. cikk (98/70/EK irányelv)

8a. cikk 8a. cikk
Fémadalékok Fémadalékok

A tüzelőanyagokban található fémadalékok 
használatával összefüggésben a Bizottság 
folytatja egy megfelelő vizsgálati módszer 
kifejlesztését.

A Közös Kutatóközpont jelenlegi munkáját 
követve és a meglévő adatok 
felhasználásával a tüzelőanyagokban 
található fémadalékok használatával 
összefüggésben a Bizottság folytatja egy 
megfelelő vizsgálati módszer kifejlesztését, 
és e módszer felhasználásával értékeli, hogy 
javasoljon-e korlátozásokat azokra a 
fémadalékokra, amelyekről úgy véli, hogy 
befolyásolják a szennyezéscsökkentési 
technológiák hatékony működését.

Módosítás: 12
1. CIKK 7. PONT

9. cikk, c) pont (98/70/EK irányelv)

c) a benzinhez adagolt etanol 
gőznyomásának határértékeiről;

törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán 
egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű 
alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a 
szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a 
földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési 
nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. 
Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők 
használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a 
földgáz vagy a hidrogén).
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Módosítás: 13
1. CIKK 7A. PONT (új)

9a. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

(7a) A szöveg a következő 9a. cikkel egészül 
ki:

„9a. cikk
Az Európai Unió az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésére 
irányuló célkitűzéseihez, valamint a közúti 
közlekedés céljára szolgáló 
tüzelőanyagokból származó, üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásai életciklusának 
jelentésére és ellenőrzésére irányuló 
mechanizmus létrehozásához való 
hozzájárulás érdekében a Bizottság 
legkésőbb 2010. december 31-ig:

(1) jelentést dolgoz ki a Parlament és a 
Tanács számára a lehetséges csökkentési 
mechanizmusokról. A Bizottság különösen 
az alábbiakat veszi fontolóra: 

a) megfelelő módszertan kidolgozása a 
közúti közlekedés céljára szolgáló 
tüzelőanyagokból származó üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásainak megbecslésére 
a teljes életciklusban;

b) a bármely csökkentési mechanizmus és 
az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere, 
illetve a tagállamok Kiotói Jegyzőkönyv 
szerinti kötelezettségvállalásai közötti 
kapcsolat egyértelművé tétele; 

c) az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló, 
fokozatos egyedi célok 
megvalósíthatóságának és az azok elérésére 
vonatkozó menetrend felülvizsgálata;

d) e célok a vállalkozásokra, a gazdaságra 
és a társadalomra gyakorolt hatásának 
értékelése.

(2) E jelentés alapján a 2003/30/EK 
irányelv és bármely későbbi vonatkozó 
jogszabály rendelkezéseivel összhangban a 
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Bizottság az ezen irányelv módosítására
irányuló javaslatokat nyújthat be a 
Parlamentnek és a Tanácsnak.”

Indokolás

Jóllehet kívánatos kialakítani a közúti közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok teljes 
életciklusa alatt kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségére vonatkozó jelentéstételi 
és nyomon követési mechanizmust, először is harmonizált és konkrét módszertant kell 
kidolgozni e kibocsátások hatékony kiszámítása céljából. Ebben a szakaszban az 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásokkal kapcsolatos 10%-os cél rögzítése korai, mivel ez 
közvetlenül hat azon bioüzemanyagok mennyiségére és fenntarthatóságára, amelyek az EU-
ban lesznek hozzáférhetők és amelyeket ott fognak támogatni. A Bizottságnak csak akkor 
szabad javasolnia az irányelv felülvizsgálatát, ha már elvégezte a fent felsorolt valamennyi 
előfeltételt.

Módosítás: 14
1. CIKK 12. PONT

III. melléklet, 5. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

A III. melléklet a következőképpen 
módosul:

törölve

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.”

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán 
egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű 
alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a 
szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a 
földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési 
nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. 
Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők 
használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a 
földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 15
1. CIKK, 13. PONT, A) ALPONT
IV. melléklet (98/70/EK irányelv)

a) a „Policiklikus aromás szénhidrogének” 
sorában a „Maximum” oszlopban szereplő 

a) a „Policiklusos aromás szénhidrogének” 
sorában a „Maximum” oszlopban szereplő 
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érték helyébe „8” lép; érték helyébe „6” lép.

Indokolás

A felső határérték csökkentése a jelenlegi piaci helyzethez igazodik. Az európai piacon lévő 
csaknem valamennyi üzemanyag policiklusos aromás szénhidrogén-tartalma az 1–6% közötti 
skálán mozog.

Módosítás: 16
MELLÉKLET

V. melléklet, cím (98/70/EK irányelv)

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTORRAL 
FELSZERELT JÁRMŰVEKBEN 
FELHASZNÁLT, FORGALOMBAN 
LÉVŐ TÜZELŐANYAGOK 
KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

A KÜLSŐ GYÚJTÁSÚ MOTORRAL 
FELSZERELT JÁRMŰVEKBEN 
FELHASZNÁLT, FORGALOMBAN 
LÉVŐ, LEGALÁBB 5 
TÉRFOGATSZÁZALÉK
BIOÖSSZETEVŐT TARTALMAZÓ
TÜZELŐANYAGOK 
KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

Indokolás

A javasolt változtatások megkövetelik, hogy a kis bioüzemanyag-tartalmú benzin legalább 5 
térfogatszázalék bioösszetevőt tartalmazzon, miközben lehetővé teszi a forgalmazó számára, 
hogy megválassza az összetevőket. Az egyes bioösszetevők maximális értékét a táblázat már 
tartalmazza. A minimális egyéni értékekre nincs szükség, mivel a minimális értéket 5%-ban 
határozták meg.

Módosítás: 17
MELLÉKLET

V. melléklet, 19a–19e sor (új) (98/70/EK irányelv)

A PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI

Bioösszetevők % v/v 5
--- Bioetanol (stabilizáló adalékok 
hozzáadása lehet szükséges)

% v/v 10

--- Molekulánként 3 szénatomot tartalmazó 
bioalkoholok

% v/v 7

--- Molekulánként 4 vagy több szénatomot 
tartalmazó bioalkoholok

% v/v 10

--- Molekulánként 5 vagy több szénatomot 
tartalmazó bioéterek

% v/v 22
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Indokolás

A javasolt változtatások megkövetelik, hogy a kis bioüzemanyag-tartalmú benzin legalább 5 
térfogatszázalék bioösszetevőt tartalmazzon, miközben lehetővé teszi a forgalmazó számára, 
hogy megválassza az összetevőket. Az egyes bioösszetevők maximális értékét a táblázat már 
tartalmazza. A minimális egyéni értékekre nincs szükség, mivel a minimális értéket 5%-ban 
határozták meg. A javasolt határértékeken belül lehetséges 10%-os bioüzemanyag- (etanol-) 
tartalommal egyenértékű tartalom elérése.

Módosítás:18
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 
meghaladhatja a 60 kPa-t

(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.

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán 
egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű 
alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a 
szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a 
földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési 
nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. 
Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők 
használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a 
földgáz vagy a hidrogén).

Módosítás: 19
MELLÉKLET

VI. melléklet (98/70/EK irányelv)

Ez a melléklet törölve

Indokolás

A Bizottság javaslata nem kiegyensúlyozott, mivel a bioüzemanyagok összetevőinek csupán 
egyetlen forrását (az etanolt) támogatja a többi kárára. Az etanol nagyobb mértékű 
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alkalmazása számos meglevő járműüzemanyag-rendszerrel összeegyeztethetetlen, és a 
szennyező gőzök kibocsátásának növekedését fogja eredményezni, ami hozzájárul a 
földfelszínhez közeli levegőréteg ózonszennyezésének kialakulásához, és a légzési 
nehézségekben vagy szívproblémákban szenvedő személyeknél idő előtti halált okozhat. 
Fontos lenne nagyobb rugalmasságot biztosítani a tekintetben, hogy más bioösszetevők 
használata is lehetővé váljon (mint például a bio-ETBE, a bio-TAEE, a megújuló biometán, a 
földgáz vagy a hidrogén).
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