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Dorette Corbey
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

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Gintaras Didžiokas

Módosítás: 32
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A közlekedésből származó üvegházhatást 
okozó gázok kérdését egyik oldalról a 
gépkocsik CO2-kibocsátására vonatkozó 
közösségi politika kezeli. A Közösségen 
belül kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
jelentős részben a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagoknak 
tulajdoníthatók. A tüzelőanyagok teljes 
életciklusa során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségének ellenőrzése és 

(4) A közlekedésből származó üvegházhatást 
okozó gázok kérdését egyik oldalról a 
gépkocsik CO2-kibocsátására vonatkozó 
közösségi politika kezeli. A Közösségen 
belül kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
jelentős részben a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagoknak 
tulajdoníthatók. A fosszilis eredetű 
tüzelőanyagok teljes életciklusa során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
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mérséklése segítheti a Közösséget abban, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét a közlekedés tüzelőanyagainak 
szén-dioxid-mentesítése révén csökkentse.

mennyiségének ellenőrzése és mérséklése 
segítheti a Közösséget abban, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségét a 
közlekedés tüzelőanyagainak szén-dioxid-
mentesítése révén csökkentse. A 
Bizottságnak minimumszabályokat kell 
javasolnia a bioüzemanyagokból származó, 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésére a megújuló energiáról szóló 
következő irányelvre irányuló javaslatban.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a bioüzemanyagokat is bevonják ezen intézkedés hatálya alá, akkor az abba az 
irányba mozdítaná el az európai tüzelőanyag-piacot, hogy az összes bioüzemanyagot 
importálják. Ennek eredményeképpen jelentősen csökkenne Európában az energiabiztonság, 
az élelmezésbiztonság, valamint visszaesne a munkahelyek száma és a társadalmi-gazdasági 
fejlődés. Következésképpen ez megsemmisítené az Európai Unió arra irányuló célját, hogy az 
elkövetkező évtizedben világelső legyen a fenntartható bioüzemanyagok technológiáiban, és 
rontaná Európa versenyképességét.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso + Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 33
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) A közlekedésből származó üvegházhatást 
okozó gázok kérdését egyik oldalról a 
gépkocsik CO2-kibocsátására vonatkozó 
közösségi politika kezeli. A Közösségen 
belül kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
jelentős részben a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagoknak 
tulajdoníthatók. A tüzelőanyagok teljes 
életciklusa során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségének ellenőrzése és 
mérséklése segítheti a Közösséget abban, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét a közlekedés tüzelőanyagainak 
szén-dioxid-mentesítése révén csökkentse.

(4) A közlekedésből származó üvegházhatást 
okozó gázok kérdését egyik oldalról a 
gépkocsik CO2-kibocsátására vonatkozó 
közösségi politika kezeli. A Közösségen 
belül kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
jelentős részben a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagoknak 
tulajdoníthatók. A fosszilis eredetű 
tüzelőanyagok teljes életciklusa során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségének ellenőrzése és mérséklése 
segítheti a Közösséget abban, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségét a 
közlekedés tüzelőanyagainak szén-dioxid-
mentesítése révén csökkentse. A 
Bizottságnak minimumszabályokat kell 
javasolnia a bioüzemanyagokból származó, 
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üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésére a megújuló energiáról szóló 
következő irányelvre irányuló javaslatban.

Or. en

Indokolás

(Justification Ayuso) 
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossil-derived fuels. It is therefore necessary that the 
European Commission will give minimum standards in this Directive.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 34
(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, 

(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 megújuló 
üzemanyagok felhasználását. A 
bioüzemanyagokra vonatkozó uniós 
stratégiáról szóló 2006. évi bizottsági 
közlemény részletesebben is kifejti a 
bioüzemanyagokra vonatkozó közösségi 
stratégiát. Amellett, hogy síkra száll a nem 
fosszilis tüzelőanyagok technológiájának 
további fejlesztése mellett, a közlemény 
egyértelművé teszi, hogy a biomassza 
tüzelőanyag célú felhasználásának 
növekedése nem eredményezheti a 
környezetkárosítás fokozódását, és 
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hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása tovább csökkenjen. A Bizottság 
tudatában van annak, hogy a 
bioüzemanyagok technológiáira irányuló 
további fejlesztések bátorítást igényelnek.

hangsúlyosan foglalkozik azzal az igénnyel, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása tovább csökkenjen. Annak 
garantálása érdekében, hogy a nem 
fosszilis tüzelőanyagok fejlesztésének ezen 
irányelvben javasolt további ösztönzése nem 
vezet negatív környezeti hatásokhoz, az 
irányelvben meg kell határozni a 
fenntarthatósági kritériumok 
keretrendszerét. A részletes kritériumokat 
az ebben az irányelvben rögzített, 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárás alapján fogadják el, alapjukat pedig 
környezetvédelmi előjogok képezik. A 
Bizottság tudatában van annak, hogy a 
bioüzemanyagok technológiáira irányuló 
további fejlesztések bátorítást igényelnek.

Or. en

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumokat a Környezetvédelmi Főigazgatóságnak kell előkészítenie, és 
ezeket ezen irányelv összefüggésében kell megállapítani. A biomasszán alapuló tüzelőanyagok 
piaca szabályozás útján jön létre, és a jogalkotók felelőssége garantálni, hogy ez nem vezet 
negatív környezeti következményekhez az EU-ban vagy máshol.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 35
(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 

(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 
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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.

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. 
Kívánatos lenne, hogy a bioüzemanyagok 
előállítása tekintetében ne csak a 
biodiverzitásra vonatkozó, hanem 
társadalmi kritériumok bevezetésére is sor 
kerüljön. Az ebben az irányelvben 
bevezetett fenntarthatósági kritériumok 
minimális kritériumkészletből állnak, amely 
a 2003/30/EK irányelv felülvizsgálata 
keretében tovább bővíthető.

Or. en

Indokolás

Támogatni kell olyan bioüzemanyagok más tüzelőanyagokkal való keverését, amelyek jó 
teljesítményt nyújtanak az üvegházhatást okozó gázok vonatkozásában, ugyanakkor ez nem 
történhet a biodiverzitás kárára, és nem válthat ki jelentős mértékű negatív társadalmi hatást 
az előállító országokban. Fontos, hogy minden idevágó EU-jogszabály céljából egyetlen 
fenntarthatósági kritériumkészlet álljon rendelkezésre.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 36
(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 

(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 
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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.

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 
bioüzemanyagoknak legalább 50%-os 
csökkenést kell eredményezniük az 
üvegházhatást okozó gázok tekintetében a 
fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, hogy 
ellensúlyozzák az üzemanyagnövények 
termesztésének negatív hatásait (műtrágyák 
és peszticidek használata), a termőföldért, 
vízért és élelmiszerért folyó fokozottabb 
versenyt, valamint a természetes erdőkre és 
a helyi közösségekre nehezedő egyre 
nagyobb nyomást.

Or. en

Indokolás

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 37
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)
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(6a) A Bizottságnak biztosítania kell, hogy 
a nem fosszilis tüzelőanyagokra közpénzből 
nyújtott támogatások olyan 
tüzelőanyagokra korlátozódnak, amelyek 
teljesítik a VIb. mellékletben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumokat, és az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentésében 
az alapul szolgáló kritériumoknál 20%-kal 
jobb a teljesítményük. 2015-ig a közpénzből 
támogatásban részesülő nem fosszilis 
tüzelőanyagok esetében bizonyítani kell, 
hogy az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentésében teljesítményük 80%-kal 
jobb a hatályos alapul szolgáló 
kritériumoknál.

Or. en

Indokolás

A közpénzből nyújtott támogatásoknak (ha megengedettek) a legjobban teljesítő 
tüzelőanyagokra kell korlátozódniuk.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 38
(7) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(7) A 98/70/EK irányelv a benzin 
megengedett legnagyobb nyári gőznyomása 
tekintetében eltérést tesz lehetővé attól 
függően, hogy érvényesülnek-e az adott 
területen sarkvidéki vagy különösen hideg 
téli időjárási viszonyok. Mivel ez a 
rendelkezés jogi szempontból bizonytalan 
helyzetet eredményezett, az eltérés 
alkalmazási feltételeit pontosítani kell.

törölve

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt pontosítás lazítana ezen eltérés jelenlegi alkalmazásán, 
aminek következtében növekszik a légszennyezés és a rosszabb levegőminőség kockázata. A 
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Bizottság javasolt pontosítása nem támasztja alá semmivel az eltérés alkalmazásának 
lazítását.

Módosítás, előterjesztette: Adriana Poli Bortone és Alessandro Foglietta

Módosítás: 39
(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 
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.

(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 
tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben 
beszámolni az általuk előállított 
tüzelőanyagokkal összefüggésben azok 
teljes életciklusa alatt a környezetbe 
bocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről, továbbá 2013-tól kezdődően 
kötelesek ezt a mennyiséget évente adott 
mértékben csökkenteni. E célkitűzés elérése 
érdekében a Bizottság 2010. december 31-ig 
jelentést készít azzal a céllal, hogy 
megfelelő módszertant dolgozzon ki a 
közúti közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok teljes életciklusa alatt 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségének becslésére, hogy pontosítsa 
az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerével 
való kapcsolatrendszert, hogy felülvizsgálja 
a közúti közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok teljes életciklusa alatt 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
fokozatos csökkentésének 
megvalósíthatóságát és menetrendjét, és 
adott esetben javaslatot nyújtson be az 
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Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
ezen irányelv módosítására. Mivel ezen 
irányelv következtében bővülnek a 
bioüzemanyagok használatának lehetőségei, 
az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési 
mechanizmust a 2003/30/EK irányelv és az 
azt követő jogszabályok rendelkezéseivel is 
összhangban kell kialakítani.

Or. en

Indokolás

Először is harmonizált és konkrét módszertant kell kidolgozni e kibocsátások hatékony 
kiszámítása céljából. Ebben a szakaszban korai 10%-os csökkentési célt rögzíteni az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen hatást gyakorol az EU-ban 
később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok mennyiségére és 
fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell az ezt követő 
jogszabályokban.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 40
(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 
tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben 
beszámolni az általuk előállított 
tüzelőanyagokkal összefüggésben azok 

(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 
tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben 
beszámolni az általuk előállított fosszilis 
eredetű tüzelőanyagokkal összefüggésben 
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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.

azok teljes életciklusa alatt a környezetbe 
bocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről, továbbá kötelesek ezt a 
mennyiséget csökkenteni. E célkitűzés 
elérése érdekében a Bizottság 2010. 
december 31-ig jelentést készít azzal a 
céllal, hogy megfelelő módszertant 
dolgozzon ki a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa 
alatt kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségének becslésére, hogy 
felülvizsgálja a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa 
alatt kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
fokozatos csökkentésének 
megvalósíthatóságát és menetrendjét, és 
adott esetben javaslatot nyújtson be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
ezen irányelv módosítására. Mivel ezen 
irányelv következtében bővülnek a 
bioüzemanyagok használatának lehetőségei, 
az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési 
mechanizmust a 2003/30/EK irányelv és az 
azt követő jogszabályok rendelkezéseivel is 
összhangban kell kialakítani.

Or. en

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 korai 10%-os 
csökkentési célt rögzíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen 
hatást gyakorol az EU-ban később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok 
mennyiségére és fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell 
az ezt követő jogszabályokban.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 41
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(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 
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.

(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 
tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben 
beszámolni az általuk előállított 
tüzelőanyagokkal összefüggésben azok 
teljes életciklusa alatt a környezetbe 
bocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről, továbbá kötelesek ezt a 
mennyiséget csökkenteni. E célkitűzés 
elérése érdekében a Bizottság 2010. 
december 31-ig jelentést készít azzal a 
céllal, hogy megfelelő módszertant 
dolgozzon ki a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa 
alatt kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségének becslésére, hogy pontosítsa 
az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerével 
való kapcsolatrendszert, hogy felülvizsgálja 
a közúti közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok teljes életciklusa alatt 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
fokozatos csökkentésének 
megvalósíthatóságát és menetrendjét, és 
adott esetben javaslatot nyújtson be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
ezen irányelv módosítására. Mivel ezen 
irányelv következtében bővülnek a 
bioüzemanyagok használatának lehetőségei, 
az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos jelentéstételi és csökkentési 
mechanizmust a 2003/30/EK irányelv és az 
azt követő jogszabályok rendelkezéseivel is 
összhangban kell kialakítani.
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Or. en

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 korai 10%-os 
csökkentési célt rögzíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen 
hatást gyakorol az EU-ban később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok 
mennyiségére és fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell 
az ezt követő jogszabályokban.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 42
(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 
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 

(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 
tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben 
beszámolni az általuk előállított 
tüzelőanyagokkal összefüggésben azok 
teljes életciklusa alatt a környezetbe 
bocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről, továbbá kötelesek ezt a 
mennyiséget csökkenteni. E célkitűzés 
elérése érdekében a Bizottság 2010. 
december 31-ig jelentést készít azzal a 
céllal, hogy megfelelő módszertant 
dolgozzon ki a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa 
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irányelv rendelkezéseivel is összhangban 
kell kialakítani.

alatt kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségének becslésére, hogy pontosítsa 
az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerével 
való kapcsolatrendszert, hogy felülvizsgálja 
a közúti közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok teljes életciklusa alatt 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
fokozatos csökkentésének 
megvalósíthatóságát és menetrendjét, és 
adott esetben javaslatot nyújtson be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
ezen irányelv módosítására. 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.

Or. en

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 korai 10%-os 
csökkentési célt rögzíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen 
hatást gyakorol az EU-ban később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok 
mennyiségére és fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell 
az ezt követő jogszabályokban.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 43
(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 

(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 
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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 
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.

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 
tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben 
beszámolni az általuk előállított 
tüzelőanyagokkal összefüggésben azok 
teljes életciklusa alatt a környezetbe 
bocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségéről, továbbá kötelesek ezt a 
mennyiséget csökkenteni. E célkitűzés 
elérése érdekében a Bizottságnak ajánlott 
2010. december 31-ig jelentést készítenie 
azzal a céllal, hogy megfelelő módszertant 
dolgozzon ki a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagok teljes életciklusa 
alatt kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségének becslésére, hogy pontosítsa 
az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerével 
való kapcsolatrendszert, hogy felülvizsgálja 
a közúti közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok teljes életciklusa alatt 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
fokozatos csökkentésének 
megvalósíthatóságát és menetrendjét, és 
adott esetben javaslatot nyújtson be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
ezen irányelv módosítására. Mivel ezen 
irányelv következtében bővülnek a 
fenntartható bioüzemanyagok 
használatának lehetőségei, az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos jelentéstételi és 
csökkentési mechanizmust a 2003/30/EK 
irányelv és az azt követő jogszabályok 
rendelkezéseivel is összhangban kell 
kialakítani.

Or. en

Indokolás

Jóllehet kívánatos kialakítani a közúti közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok teljes 
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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 korai 10%-os 
csökkentési célt rögzíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen 
hatást gyakorol az EU-ban később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok 
mennyiségére és fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell 
az ezt követő jogszabályokban.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 44
(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 
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.

(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 
tüzelőanyag-gyártók kötelesek jelentésben 
beszámolni az általuk előállított fosszilis 
eredetű 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 
minimális csökkentési mechanizmust a 
megújuló energiáról szóló következő 
irányelv rendelkezéseivel is összhangban 
kell kialakítani.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 45
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) 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) A Bizottság célul tűzte ki, hogy 2020-ra 
a közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagokban a bioüzemanyagok 
legalább 10%-os részarányt érjenek el. Mivel 
azonban a gépjármű-üzemanyagok 
tekintetében 2020-ig az üvegházhatást 
okozó gázok 10%-os csökkentését be fogják 
építeni a 98/70/EK irányelvbe, a 
bioüzemanyagok legalább 10%-os 
részarányának 2020-ig történő elérésére 
vonatkozó célkitűzés értelmetlen, és ezért el 
kell hagyni. 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 fenntartható 
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.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a tüzelőanyagok tekintetében 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok 10%-os 
csökkentését javasolta. Ekkor a bioüzemanyagokra vonatkozó 10%-os cél, amelyet 2020-ig 
kell elérni, nem jelent semmilyen hozzáadott értéket. Az üvegházhatást okozó gázokra 
vonatkozó 10%-os cél egyedül az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 10%-os 
csökkentését garantálja, és az, hogy bioüzemanyagokat használnak – akár 5, 10 vagy 15 
százalékban –, vagy hogy egyáltalán használnak-e bioüzemanyagokat, nem jelent semmilyen 
különbséget. A bioüzemanyagokra vonatkozó 10%-os cél nem segít az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben, rossz előállítási feltételek esetén pedig (erdőirtás, tőzeges talaj használata, 
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túlzott vízhasználat) akár a társadalmat is károsíthatja.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze + Pilar Ayuso + Martin Callanan

Módosítás: 46
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) 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) 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 ha 
kivitelezhető, rendszeresen be kell számolni 
a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok 
szén-dioxid-mentesítésének elősegítésére 
adódó lehetőségekről.

Or. en

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 korai 10%-os 
csökkentési célt rögzíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen 
hatást gyakorol az EU-ban később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok 
mennyiségére és fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell 
az ezt követő jogszabályokban.
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Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 47
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(14) A benzinhez etanolt adagolva megnő 
annak gőznyomása, ugyanakkor a 
levegőszennyezés mérséklése érdekében a 
benzinkeverékek gőznyomását korlátozni 
kell. Ezért csökkenteni kell a benzin 
gőznyomásának maximális szintjét. Annak 
érdekében, hogy a gazdasági szereplők 
alkalmazkodni tudjanak ehhez az új 
korlátozáshoz, a benzin maximális 
gőznyomásának csökkentését két 
szakaszban kell elvégezni; első lépésként 
azonnal 4 kPa-lal csökkenteni kell a benzin 
gőznyomásának jelenleg alkalmazandó 
maximális szintjét, majd 2013. január 1-
jétől kezdődő hatállyal további 4 kPa-lal.

Or. fr

Indokolás

Az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátásának csökkenthetősége érdekében 
elengedhetetlen, hogy csökkentsék a szabványos benzin maximális gőznyomását. Erre a
csökkentésre két szakaszban kerül sor, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodni tudjanak az 
új korlátozáshoz.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 48
(14) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(14) A benzinhez etanolt adagolva 
csökkenhet vagy növekedhet annak 
gőznyomása, vagy az is lehetséges, hogy 
ennek nincs hatása, ami a keverékben lévő 
etanol arányától és a környezeti 
hőmérséklettől függ, ugyanakkor a 
levegőszennyezés mérséklése érdekében a 
benzinkeverékek gőznyomását korlátozni 
kell.
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Or. en

Indokolás

Az irányelv szerint a gőznyomást 38ºC-on mérik, és ezen a hőmérsékleten a benzin az ezen 
irányelv szerinti kis etanoltartalma növeli a gőznyomást. Azonban bebizonyosodott, hogy a 
benzinben kis arányban lévő etanol 20ºC-ig vagy akár afelett sem befolyásolja a gőznyomást. 
A benzinben nagy mennyiségben lévő etanol csökkenti a tüzelőanyag végtermék gőznyomását.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 49
(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 
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.

törölve

Or. en

Indokolás

A levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiáról szóló, 2006. szeptember 26-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 2010 és 2020 között 
55%-kal csökkentse az ózonképző illékony szerves vegyületeket (VOC). A VOC-kibocsátásnak 
az etanolra vonatkozó eltérés alkalmazása eredményeképpen bekövetkező növekedése nincs 
összhangban az Európai Parlament álláspontjával, és nem is indokolt. Egyéb módjai is 
vannak a bioüzemanyagok és a hagyományos tüzelőanyagok keverésének, amelyek nem 
vezetnek a gőznyomás növekedéséhez. Az etanolra vonatkozó mentesség ezért indokolatlan, 
így törölni kell.
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Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 50
(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.

(16) A kis szén-dioxid-kibocsátást 
eredményező tüzelőanyagok használatának 
bátorítása és a levegőszennyezésre 
vonatkozó célok egyidejű tiszteletben tartása 
érdekében a finomítóknak a kívánt 
mennyiségben kell kis gőznyomású benzint 
kínálniuk.

Or. en

Indokolás

A levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiáról szóló, 2006. szeptember 26-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 2010 és 2020 között 
55%-kal csökkentse az ózonképző illékony szerves vegyületeket (VOC). A VOC-kibocsátásnak 
az etanolra vonatkozó eltérés alkalmazása eredményeképpen bekövetkező növekedése nincs 
összhangban az Európai Parlament álláspontjával, és nem is indokolt. Egyéb módjai is 
vannak a bioüzemanyagok és a hagyományos tüzelőanyagok keverésének, amelyek nem 
vezetnek a gőznyomás növekedéséhez. Az etanolra vonatkozó mentesség ezért indokolatlan, 
így törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey + Françoise Grossetête

Módosítás: 51
(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 

(16) A kis szén-dioxid-kibocsátást 
eredményező tüzelőanyagok használatának 
bátorítása és a levegőszennyezésre 
vonatkozó célok egyidejű tiszteletben tartása 
érdekében a finomítóknak a kívánt 
mennyiségben kell kis gőznyomású benzint 
kínálniuk. Mivel ma ez nincs így, a 
bioüzemanyag-piac fejlődésének segítése 
érdekében meg kell növelni az etanolt 
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növelni az etanolt tartalmazó 
benzinkeverékek gőznyomására vonatkozó 
határértéket.

tartalmazó benzinkeverékek gőznyomására 
vonatkozó határértéket. Az eltérés nem 
vezethet a VOC-kibocsátás általános 
növekedéséhez. Ezért csökkenteni kell a
gőznyomás maximális szintjét.

Or. en

Indokolás

(Dorette Corbey indokolása)
Az etanol hozzákeverése a benzinhez a gőznyomás növekedéséhez vezethet. Fontos biztosítani, 
hogy a Bizottság által javasolt eltérés ne vezessen a maximális megengedett gőznyomás 
növekedéséhez.

(Françoise Grossetête indokolása)
A benzin maximális gőznyomásának csökkentése lehetővé teszi a VOC-kibocsátás 
csökkentését.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 52
(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.

(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 fenntartható bioüzemanyag-piac 
fejlődésének segítése érdekében meg kell 
növelni az etanolt tartalmazó 
benzinkeverékek gőznyomására vonatkozó 
határértéket.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 53
(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(19) Az üvegházhatást okozó gázok 
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.

(19) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó 
új mechanizmus létrehozásával 
összefüggésben a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy az Európai Parlament 
és a Tanács által megállapított 
iránymutatások alapján meghatározza azt a 
módszertant, amelynek alapján a 
kötelezetteknek a közúti közlekedésben és a 
nem közúti mozgó gépekben felhasznált 
fosszilis eredetű 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.

Or. en

Indokolás

Demokratikus szempontból fontos, hogy az Európai Parlament és a Tanács határozza meg a 
nyomon követéshez használt módszertan keretében követendő iránymutatásokat, és ne hagyják 
ezt teljes mértékben a komitológiai eljárásra. A jelenlegi európai bioüzemanyag-gyártás 
csökkenést ér el az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában, amit köteles igazolni a 
megújuló energiáról szóló következő irányelvben. 

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 54
(19) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(19) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó 
új mechanizmus létrehozásával 
összefüggésben a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy meghatározza azt a 
módszertant, amelynek alapján a 

(19) Az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának figyelemmel kísérését célzó 
új mechanizmus létrehozásával 
összefüggésben a Bizottságot fel kell 
hatalmazni arra, hogy meghatározza azt a 
módszertant, amelynek alapján a 
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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.

kötelezetteknek a közúti közlekedésben és a 
nem közúti mozgó gépekben felhasznált 
fosszilis eredetű 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.

Or. en

Indokolás

A meglévő európai bioüzemanyag-gyártás bizonyíthatóan csökkenti az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátását. Az életciklus-elemzések arra engednek következtetni, hogy az importált 
bioüzemanyaggal még nagyobb csökkentést lehet elérni. Ha bevonják a bioüzemanyagokat is 
ezen intézkedés hatálya alá, akkor az abba az irányba mozdítaná el az európai tüzelőanyag-
piacot, hogy az összes bioüzemanyagot importálják. Ennek eredményeképpen jelentősen 
csökkenne Európában az energiabiztonság, az élelmezésbiztonság, valamint visszaesne a 
munkahelyek száma és a társadalmi-gazdasági fejlődés. Megtorpantaná az iparnak a második 
generációs európai bioüzemanyagokhoz szükséges K+F beruházásait, amely hajtóanyagok a 
várakozások szerint képesek lesznek összehangolni az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését és az importált bioüzemanyag előállítási költségeit.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 55
(21) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(21) A fenntartható bioüzemanyagok terén 
folyamatos műszaki fejlődés tapasztalható. 
További 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 
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a különböző bioüzemanyagok elterjedését. 
Különösen a metanolról, az etanolról, a 
magasabb rendű alkoholokról, az éterekről 
és más oxigenátokról van szó.

a különböző fenntartható bioüzemanyagok 
elterjedését. Különösen a metanolról, az 
etanolról, a magasabb rendű alkoholokról, az 
éterekről és más oxigenátokról van szó. 
Mivel a tudományos világban a tudósok 
körében és az egész társadalomban is igen 
vitatottak az első generációs 
bioüzemanyagok (élelmiszernövényekből 
készített etanol/dízel) által az üvegházhatást 
okozó gázok csökkentésében elért 
teljesítmény és előállításuk negatív
mellékhatásai, az ezen irányelvben 
meghatározott, az üvegházhatást okozó 
gázok csökkentésére alkalmas és egyéb 
(pénzügyi) ösztönzőkre jogosult 
bioüzemanyagok 50%-ának második 
generációs bioüzemanyagnak kell lennie 
(lignocellulóz anyagokból készült 
hajtóanyag), azzal a céllal, hogy 2020-ig 
kivonják az első generációs 
bioüzemanyagokat.

Or. en

Indokolás

Sok első generációs bioüzemanyag kis mértékben csökkenti az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest. Emellett negatív környezeti és társadalmi 
mellékhatásaik is vannak. A második generációs bioüzemanyagok jobb teljesítményűek, mivel 
nagyobb terméshozamú, évelő szabadföldi növényekből készülnek, nem alkalmaznak 
szántóföldi művelést, és kevesebb mezőgazdasági ráfordítást igényelnek. A fenntartható jövő 
érdekében csak a második generációs bioüzemanyagokat szabad ösztönözni az EU-ban.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 56
1. CIKK -1. PONT (új)

2. cikk (1) bekezdés 2. pont (98/70/EK irányelv)

-1. A 2. cikk (1) bekezdésének 2. pontja a 
következőképpen módosul:
„2. »dízelolaj«: a 2710 00 66 KN-kód alá 
tartozó, és a 70/220/EGK irányelvben, 
valamint a 88/77/EGK irányelvben 



AM\688588HU.doc 25/80 PE396.443v01-00

Külső fordítás

HU

meghatározott önjáró járművekhez
használt gázolajok. Az EN 14214 CEN-
szabvány szerint 2010 januárjától 10%-os 
arányban, 2015 januárjától pedig 15%-os 
arányban tartalmazhatnak zsírsav-
metilésztereket.”

Or. en

Indokolás

A biodízel (FAME) jelenleg csak 5 térfogatszázalékig keverhető hagyományos dízellel 
(címkézési követelmény nélkül), ami a biodízelgyártás fő akadálya Európában. Ezenkívül a 
2003/30/EK irányelv az energiatartalom alapján számítva 5,75%-os célértéket állapít meg a 
bioüzemanyagokra 2010-ig. Ha az 5%-os felső értéket nem emelik meg először 10%-ra 
(2010-ig), majd legalább 15%-ra (2015-ig), akkor nem lehet elérni az említett célértéket (6,5 
térfogatszázalék) és a 10%-os, jogilag kötelező erejű célértéket (12 térfogatszázalék).

Módosítás, előterjesztette: Gintaras Didžiokas

Módosítás: 57
1. CIKK 1. PONT

2. cikk (1) bekezdés 5. pont (98/70/EK irányelv)

1. A 2. cikk első bekezdése a következő 5. 
ponttal egészül ki:

törölve

„5. »sarkvidéki éghajlat, illetve 
különösen hideg téli időjárási viszonyok«: 
olyan körülmények, amelyek között az 
októbertől áprilisig terjedő időszakban az 
adott régióban vagy tagállamban a téli 
átlaghőmérséklet a közösségi átlagnál 
kisebb.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság által javasolt pontosítás lazítana ezen eltérés jelenlegi alkalmazásán, 
aminek következtében növekszik a légszennyezés és a rosszabb levegőminőség kockázata. A 
Bizottság javasolt pontosítása nem támasztja alá semmivel az eltérés alkalmazásának 
lazítását. A javasolt pontosítás továbbá indokolatlanul akadályozná a bioüzemanyagok 
használatát, mivel erőteljes gazdasági ösztönzőt kínál a tüzelőanyag-szállítók számára, hogy 
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ezzel az eltéréssel a tisztán fosszilis eredetű benzin mellett döntsenek a bioüzemanyaggal 
kevert hajtóanyag helyett.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 58
1. CIKK 1. PONT

2. cikk (1) bekezdés 5. pont (98/70/EK irányelv)

„5. »sarkvidéki éghajlat, illetve 
különösen hideg téli időjárási viszonyok«: 
olyan körülmények, amelyek között az 
októbertől áprilisig terjedő időszakban az 
adott régióban vagy tagállamban a téli 
átlaghőmérséklet a közösségi átlagnál 
kisebb.”

„5. »alacsony nyári környezeti 
hőmérséklet melletti viszonyok«: olyan 
körülmények, amelyek között a májustól 
szeptemberig terjedő időszakban az adott 
régióban vagy tagállamban a nyári
átlaghőmérséklet a közösségi átlagnál 
kisebb.”

Or. en

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 59
1. CIKK 1. PONT

2. cikk (1) bekezdés 5. pont (98/70/EK irányelv)

„5. »sarkvidéki éghajlat, illetve 
különösen hideg téli időjárási viszonyok«: 
olyan körülmények, amelyek között az 
októbertől áprilisig terjedő időszakban az 
adott régióban vagy tagállamban a téli 
átlaghőmérséklet a közösségi átlagnál 
kisebb.”

„5. »sarkvidéki éghajlat, illetve 
különösen hideg téli időjárási viszonyok«: 
olyan körülmények, amelyek között az 
októbertől áprilisig terjedő időszakban az 
adott régióban vagy tagállamban a téli 
átlaghőmérséklet a közösségi átlagnál 2,5 
Celsius-fokkal kisebb.”

Or. en
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Indokolás

A bizottsági javaslat fogalommeghatározása túl széles körű. E fogalommeghatározás alapján 
nagyon sok ország és régió tartozna ezen fogalommeghatározás alkalmazási körébe. Az EU 
összes fővárosát tekintve a téli átlaghőmérséklet 4,9 Celsius-fok. A 27 tagállamból 17-ben az 
átlaghőmérséklet 4,9 Celsius-fok alatt van. Még Hollandiában is, ahol rendszerint nincs 
kemény tél. Ezért pontosítani kell a fogalommeghatározást.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 60
1. CIKK 1A. PONT (új)

2. cikk (1) bekezdés 5a. pont (új) (98/70/EK irányelv)

1a. A 2. cikk (1) bekezdése a következő 5a. 
ponttal egészül ki:
„5a. »fenntartható bioüzemanyag«:
a) csak azok a bioüzemanyagok, amelyek a 
fosszilis tüzelőanyaghoz képest >50%-kal 
csökkentik az üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét, és
b) csak azok a bioüzemanyagok, amelyek 
tekintetében az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkenése a kitermeléstől 
a gépjárművekben való felhasználásig 
(„well-to-wheel”) a fosszilis 
tüzelőanyagokhoz képest nagyobb mint az 
adott bioüzemanyag és az alternatív 
természetes „referencia” növények (legelő, 
erdő) között az üvegházhatást okozó gázok 
tárolásában meglévő különbség a föld 
feletti és alatti szerves vegyületeket 
illetően.”

Or. en

Indokolás

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
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biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference  prevents an inefficient way of using land. 
(See also AM on recital 6 (Blokland)

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 61
. CIKK 1A. PONT (új)

2. cikk (1) bekezdés 5a. pont (új) (98/70/EK irányelv)

1a. A 2. cikk (1) bekezdése a következő 5a. 
ponttal egészül ki:
„5a. »üvegházhatást okozó gáz kibocsátási 
teljesítmény«: a tüzelőanyagban lévő 
üvegházhatást okozó gázok mennyisége 
CO2-egyenértékben mérve, hozzáadva a 
kitermelési és gyártási folyamat, a szállítás, 
az elosztás és a földhasználat megváltozása 
miatt kibocsátott mennyiséget CO2-
egyenértékben.”

Or. en

Indokolás

A szénmegkötési és -tárolási (CCS) technológiák későbbi indokolt alkalmazásának 
számbavétele, amennyiben lehetséges, az ebben a tárgyban együttdöntési eljárás keretében 
elfogadandó rendelettel összhangban meghatározható a műszaki szabályozásokban. A 
lehetséges széntárolási funkciók kivonása nem engedhető meg a gyártási folyamat során az 
üzemanyag előállítására szánt biomassza tekintetében. 

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan + Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 62
1. CIKK 2. PONT B) ALPONT

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

b) a (2) bekezdés c) pontjában az „a III. 
mellékletben megállapított környezeti 
előírásoknak” szövegrész helyébe az „a III. 
mellékletben vagy az V. mellékletben 
megállapított környezeti előírásoknak” 

törölve
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szöveg lép;

Or. en

Indokolás

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU.  The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 63
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 biztosítják, hogy a 
területükön forgalmazott benzin megfelel a 
III. mellékletben meghatározott 
előírásoknak az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) által kidolgozott szabvány 
közzétételének időpontjában.”

Or. en

Indokolás

A benzinre vonatkozó előírásokban a maximális etanoltartalom 5-ről 10 térfogatszázalékra 
való emelése más paraméterek módosítását is szükségessé teszi az előírásokban és az EN 228 
szabványban, amelyek közül a legfontosabb a maximális oxigéntartalom, amit 3,7 
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tömegszázalékra kell emelni. Ez magasabb etanol- és oxigenát-határértékeket tehet lehetővé a 
benzinre vonatkozó előírásokban. Ezek a változtatások befolyásolhatják a motor 
hatékonyságát és kibocsátását, a motorokat pedig az új referenciabenzin szempontjából meg 
kell vizsgálni; ezért az EN 228 szabvány teljes felülvizsgálata szükséges, következésképpen az 
új előírásokat az EN 228 szabvány felülvizsgálata előtt nem lehet végrehajtani.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 64
1. CIKK 2. PONT C) ALPONT

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

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által szabványosított EN 228 benzin fenntartása 
jelentős előnyökkel jár az EU-beli fogyasztók, a vállalkozások és a gépjárműipar számára, 
mivel így elkerülhető a zavar a benzinkutaknál, szavatolt az ellátás biztonsága, 
minimalizálhatók a költségek, és biztosítható, hogy a járműveket ugyanolyan színvonalú 
üzemanyaggal látják el az egész EU-ban. A jelenlegi határértékeket a járművekre vonatkozó 
követelményekhez/kompatibilitáshoz mérten kell növelni, nem pedig megengedni ehelyett a 
további előírások elterjedését. A javasolt újabb minőségi besorolást el kell törölni, és el kell 
végezni a szükséges változtatásokat a benzinre vonatkozó jelenlegi előírásokban.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 65
1. CIKK 2. PONT C) ALPONT

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 

törölve
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benzin« megjelöléssel.”

Or. en

Indokolás

A 3. cikk (3) bekezdés egy új üzemanyag-minőségi besorolást hoz létre, amelyet az V. 
melléklet határoz meg. Mind a környezet, mind pedig a bioüzemanyagok támogatása 
szempontjából előnyösebb lenne, ha egyetlen minőségi besorolást állapítanának meg. Ennek 
eléréséhez a legjobb módszernek az tekintendő, ha a III. melléklet helyébe az V. melléklet lép 
a megfelelő címkézéssel.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 66
1. CIKK 2. PONT C) ALPONT

3.cikk (3) bekezdés (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 árusításkor el kell 
látni a »Benzin« megjelöléssel.

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 »Nagy oxigenáttartalmú benzin« 
megjelöléssel.

Or. en

Indokolás

A „bioüzemanyag” fogalom félrevezeti a fogyasztókat, akik így azt gondolják, hogy az adott 
benzinminőség környezetbarát. A „nagy bioüzemanyag-tartalmú benzin” fogalmat 
mindenképpen olyan benzin számára kell fenntartani, amely valóban nagy arányban 
tartalmaz bioüzemanyagot. A 0–5 térfogat-százaléknyi etanolt tartalmazó benzint ezért 
„benzinnek” kell nevezni, azt a benzinminőséget pedig, amely magasabb oxigéntartalmat és 
egészen 10 térfogat-százaléknyi etanoltartalmat tesz lehetővé, „nagy oxigenáttartalmú
benzinnek”.
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 67
1. CIKK 2. PONT C) ALPONT

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 »Bioüzemanyag-tartalmú benzin« 
megjelöléssel.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a fogyasztó számára minden egyértelmű legyen, a „nagy 
bioüzemanyag-tartalmú benzin” meghatározást csak olyan benzinre szabad alkalmazni, 
amely valóban nagy százalékban tartalmaz bioüzemanyagot. Ezért a 0–5% térfogat-
százaléknyi bioüzemanyagot tartalmazó benzinre a „kis bioüzemanyag-tartalmú benzin” 
meghatározást kell alkalmazni, míg az 5 térfogatszázalék feletti mennyiségű bioüzemanyagot 
tartalmazó benzinre a „bioüzemanyag-tartalmú benzin” meghatározást.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 68
1. CIKK 3. PONT C) ALPONT

4. cikk (5) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön 2008. január 1-jét követően 
forgalmazott, nem közúti mozgó gépekben, 
valamint mezőgazdasági és erdészeti 
traktorokban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok kéntartalma nem éri el az 
1000 mg/kg-ot. Legkésőbb 2009. december 
31-től a nem közúti mozgó gépekben és 
mezőgazdasági és erdészeti traktorokban – a 
belvízi hajók kivételével – történő 
felhasználásra szolgáló gázolajok 
legnagyobb megengedett kéntartalma 10 
mg/kg.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön 2008. január 1-jét követően 
forgalmazott, nem közúti mozgó gépekben, 
valamint mezőgazdasági és erdészeti 
traktorokban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok kéntartalma nem éri el az 
1000 mg/kg-ot. Legkésőbb 2009. december 
31-től a nem közúti mozgó gépekben és 
mezőgazdasági és erdészeti traktorokban – a 
belvízi hajókat is beleértve – történő 
felhasználásra szolgáló gázolajok 
legnagyobb megengedett kéntartalma 10 
mg/kg.

Mindez nem zárja ki a hajómotorok 
kibocsátásainak csökkentésére vonatkozó 
további követelményeket.
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A tagállamok biztosítják továbbá, hogy 
legkésőbb 2009. december 31-ig a nem 
közúti mozgó gépekben és belvízi hajókban 
történő felhasználásra szánt gázolajok 
megfelelnek a közúti dízelüzemanyag 
minőségének, a IV. mellékletben 
meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javasolja a nem közúti mozgó gépekben, a mezőgazdaságban használt 
traktorokban és az erdészeti gépekben felhasznált tüzelőanyagok kéntartalmának 
csökkentését. Ezeknek a tüzelőanyagoknak meg kell felelniük a közúti járművekre vonatkozó 
valamennyi előírásnak a IV. mellékletben meghatározottak szerint. A belvízi hajókon 
használandó tüzelőanyagoknak ugyanígy meg kell felelniük ennek, anélkül azonban, hogy 
kizárnák a hajómotorok technológiáit illetően a további csökkentési erőfeszítéseket. 

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso + Martin Callanan

Módosítás: 69
1. CIKK 3. PONT C) ALPONT

4. cikk (5) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön 2008. január 1-jét követően 
forgalmazott, nem közúti mozgó gépekben, 
valamint mezőgazdasági és erdészeti 
traktorokban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok kéntartalma nem éri el az 
1000 mg/kg-ot. Legkésőbb 2009. december 
31-től a nem közúti mozgó gépekben és 
mezőgazdasági és erdészeti traktorokban – a 
belvízi hajók kivételével – történő 
felhasználásra szolgáló gázolajok 
legnagyobb megengedett kéntartalma 10
mg/kg.

(5) A tagállamok biztosítják, hogy a 
területükön 2008. január 1-jét követően 
forgalmazott, nem közúti mozgó gépekben, 
valamint mezőgazdasági és erdészeti 
traktorokban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok kéntartalma nem éri el az 
1000 mg/kg-ot. Legkésőbb 2009. december 
31-től a nem közúti mozgó gépekben és 
mezőgazdasági és erdészeti traktorokban – a 
belvízi hajók kivételével – történő 
felhasználásra szolgáló gázolajok 
legnagyobb megengedett kéntartalma 50
mg/kg.

Or. en
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Indokolás

A jövőbeli nem közúti mozgó gépek kibocsátási normái (IIIB. szakasz, 2009. december 21-én 
lép hatályba) megkövetelik a kipufogógáz-kezelő rendszerek bevezetését a használt 
motorokban. A részecske- és NOX-kibocsátási szint csökkentésére szolgáló kipufogógáz-kezelő 
rendszerek 50mg/kg, nem pedig 10 mg/kg maximális kéntartalmú tüzelőanyag használatával 
működnek teljesen hatékonysággal. 

Az 50 mg/kg kéntartalom lehetővé teszi, hogy a nem közúti gépekben felhasználandó 
tüzelőanyagot ugyanazokkal a tartálykocsikkal szállítsák, mint a háztartási tüzelőolajat. 
Ellenkező esetben műszakilag és gyakorlati szempontból aránytalan 10 mg/kg-ban rögzíteni a 
nem közúti célra használandó tüzelőanyag kéntartalmát.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Módosítás: 70
1. CIKK 3. PONT C) ALPONT

4. cikk (5) bekezdés (1a) albekezdés (új) (98/70/EK irányelv)

A tagállamok biztosítják továbbá, hogy 
legkésőbb 2009. december 31-ig a nem 
közúti mozgó gépekben és belvízi hajókban 
történő felhasználásra szánt gázolajok 
megfelelnek a közúti dízelüzemanyag 
minőségének, a IV. és a IVa. (új) 
mellékletben meghatározottak szerint.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javasolja a nem közúti mozgó gépekben, a mezőgazdaságban használt 
traktorokban és az erdészeti gépekben felhasznált tüzelőanyagok kéntartalmának 
csökkentését. Nem tesz azonban javaslatot más szennyezőanyagokra, mint például a 
policiklikus aromás vegyületekre vonatkozóan. Fontos, hogy az e járművekben felhasznált 
tüzelőanyagok megfeleljenek a közúti járművekre vonatkozó valamennyi követelménynek, a 
IV. és IVa. mellékletben meghatározottak szerint.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes ésUmberto Guidoni + Martin Callanan

Módosítás: 71
1. CIKK 3. PONT D) ALPONT

4. cikk (6) bekezdés (98/70/EK irányelv)
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d) a cikk kiegészül a következő (6) 
bekezdéssel:

törölve

„(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2009. december 31-től a belvízi 
hajókban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok legnagyobb megengedett 
kéntartalma 300 mg/kg legyen. A 
tagállamok biztosítják, hogy ez az érték 
legkésőbb 2011. december 31-éig 10 mg/kg-
ra csökkenjen.”

Or. en

Indokolás

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

(Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping. 

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 72
1. CIKK 3. PONT D) ALPONT

4. cikk (6) bekezdés (98/70/EK irányelv)

„(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2009. december 31-től a belvízi 
hajókban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok legnagyobb megengedett 
kéntartalma 300 mg/kg legyen. A 
tagállamok biztosítják, hogy ez az érték 
legkésőbb 2011. december 31-éig 10 mg/kg-
ra csökkenjen.”

„(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2009. december 31-től a belvízi 
hajókban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok megfeleljenek a VI. mellékletben 
meghatározott normaelőírásoknak, és a 
legnagyobb megengedett kéntartalmuk 
10 mg/kg legyen.”

Or. en
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Indokolás

Számos műszaki, gazdasági és környezetvédelmi okból értelmetlen a Bizottság azon javaslata, 
amely szerint egy kétlépcsős megközelítés keretében a belvízi hajózási piacon is elérhető 
lenne az alacsony kéntartalmú tüzelőanyag, azaz 2009 végétől 1000 ppm-ről 300 ppm-re, 
majd később 10 ppm-re csökkenne a kéntartalom. A 300 ppm kéntartalmú gázolajokra 
vonatkozó átmeneti időszak szükségtelen, mivel a jelenlegi motorok 98%-a minden probléma 
nélkül tud működni 10 ppm kéntartalmú tüzelőanyaggal (EN 590). Ezért az EU-nak egy 
lépésben 10 ppm-re kell csökkentenie a gázolajok kéntartalmát (EN 590 minőségi előírás).

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland + Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 73
1. CIKK 3. PONT D) ALPONT

4. cikk (6) bekezdés (98/70/EK irányelv)

„(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2009. december 31-től a belvízi 
hajókban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok legnagyobb megengedett 
kéntartalma 300 mg/kg legyen. A 
tagállamok biztosítják, hogy ez az érték 
legkésőbb 2011. december 31-éig 10 mg/kg-
ra csökkenjen.”

„(6) A tagállamok biztosítják, hogy 
legkésőbb 2009. december 31-től a belvízi 
hajókban történő felhasználásra szolgáló 
gázolajok legnagyobb megengedett 
kéntartalma 10 mg/kg legyen.

A tagállamok biztosítják, hogy legkésőbb 
2009. december 31-ig a nem közúti mozgó 
gépekben és belvízi hajókban történő 
felhasználásra szánt gázolajok megfelelnek 
a közúti dízelüzemanyag minőségének, a 
IV. és IVa. mellékletben meghatározottak 
szerint.

Or. en

Indokolás

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The 
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
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that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 74
1. CIK 4. PONT B) ALPONT

6. cikk (1a) bekezdés (98/70/EK irányelv)

„(1a) A III. melléklettől eltérve a tagállamok 
intézkedéseket hozhatnak annak 
biztosítására, hogy területük egészén vagy 
meghatározott részein – feltéve, hogy ezeken 
a területeken különösen alacsonyak a téli 
átlaghőmérsékletek – nagyobb legyen a 
megengedett gőznyomás, mint a III. 
melléklet (5) lábjegyzetében, illetőleg az V. 
melléklet (4) lábjegyzetében a nyári 
időszakra meghatározott érték.”

„(1a) A III. melléklettől eltérve a tagállamok 
intézkedéseket hozhatnak annak 
biztosítására, hogy területük egészén vagy 
meghatározott részein – feltéve, hogy ezeken 
a területeken különösen alacsonyak a téli 
átlaghőmérsékletek – nagyobb legyen a 
megengedett gőznyomás, mint a III. 
melléklet (5) lábjegyzetében a nyári 
időszakra meghatározott érték.”

Or. en

Indokolás

A 6. cikk egy új üzemanyag-minőségi besorolást hoz létre, amelyet az V. melléklet határoz 
meg. Mind a környezet, mind pedig a bioüzemanyagok támogatása szempontjából előnyösebb 
lenne, ha egyetlen minőségi besorolást állapítanának meg. Ennek eléréséhez a legjobb 
módszernek az tekintendő, ha a III. melléklet helyébe az V. melléklet lép a megfelelő 
címkézéssel.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 75
1. CIK 4. PONT B) ALPONT

6. cikk (1a) bekezdés (98/70/EK irányelv)

„(1a) A III. melléklettől eltérve a tagállamok 
intézkedéseket hozhatnak annak 
biztosítására, hogy területük egészén vagy 
meghatározott részein – feltéve, hogy ezeken 
a területeken különösen alacsonyak a téli 
átlaghőmérsékletek – nagyobb legyen a 
megengedett gőznyomás, mint a III. 

„(1a) A III. melléklettől eltérve a tagállamok 
intézkedéseket hozhatnak annak 
biztosítására, hogy területük egészén vagy 
meghatározott részein – feltéve, hogy ezeken 
a területeken alacsony nyári környezeti 
hőmérséklet – nagyobb legyen a 
megengedett gőznyomás, mint a III. 
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melléklet (5) lábjegyzetében, illetőleg az V. 
melléklet (4) lábjegyzetében a nyári 
időszakra meghatározott érték.”

melléklet (5) lábjegyzetében, illetőleg az V. 
melléklet (4) lábjegyzetében a nyári 
időszakra meghatározott érték.”

Or. en

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze + Martin Callanan + Johannes Blokland

Módosítás: 76
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (98/70/EK irányelv)

„7a. cikk törölve
Az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának mérséklése
(1) A tagállamok előírják, hogy 2009. 
január 1-jétől a közúti közlekedésben és a 
nem közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
figyelemmel kísérni a kérdéses 
tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes 
életciklus során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségét, és erről 
jelentésben beszámolni. 
(2) A tagállamok előírják, hogy 2011. 
január 1-jétől a közúti közlekedésben és a 
nem közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
mérsékelni az e tüzelőanyagokból a 
környezetbe jutó üvegházhatást okozó 
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gázok mennyiségét. A 2020. évvel bezárólag 
a csökkentés mértéke naptári évenként 
legyen egyenlő a kibocsátás 2010. évi 
mértékének 1%-ával. A teljes életciklus 
során kibocsátott üvegházhatást okozó 
gázok energiaegységre számított fajlagos 
mennyisége 2020-ban nem lehet nagyobb, 
mint a 2010. évi érték 90%-a.
(3) A teljes életciklus során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségére 
vonatkozóan az e cikk (1) és (2) 
bekezdésében előírt figyelemmel kísérési, 
jelentéstételi és ellenőrzési 
kötelezettségekkel összefüggésben, az e 
mennyiségek számítása során figyelembe 
veendő szempontok pontos meghatározása 
érdekében meghozandó, az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemei módosítását és 
ennek céljából az irányelv kiegészítését 
szolgáló intézkedéseket a 11. cikk (2) 
bekezdésében előírt eljárással kell 
elfogadni.

Or. en

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 korai 10%-os 
csökkentési célt rögzíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen 
hatást gyakorol az EU-ban később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok 
mennyiségére és fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell 
az ezt követő jogszabályokban.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 77
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (1) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(1) A tagállamok előírják, hogy 2009. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 

(1) A tagállamok előírják, hogy 2015. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
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közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
figyelemmel kísérni a kérdéses 
tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes 
életciklus során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségét, és erről 
jelentésben beszámolni. 

közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
figyelemmel kísérni a kérdéses 
tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes 
életciklus során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségét, és erről 
jelentésben beszámolni.

Or. pl

Indokolás

A tüzelőanyagok piaca még bővül, ami azt jelenti, hogy a közép- és kelet-európai országokban 
a prioritás az energiabiztonság garantálása és a tüzelőanyag-ellátás biztonsága. Ezért 
alapvető fontosságú egy olyan irányelvet elfogadni, amely nem csak a környezetvédelemhez 
járul hozzá, hanem mindenekelőtt a keleti szállítóktól való függetlenedéshez is.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 78
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (1) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(1) A tagállamok előírják, hogy 2009. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
figyelemmel kísérni a kérdéses 
tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes 
életciklus során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségét, és erről 
jelentésben beszámolni. 

(1) A tagállamok előírják, hogy 2009. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
figyelemmel kísérni a kérdéses 
tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes 
életciklus során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségét, és erről 
jelentésben beszámolni. Ezenkívül a 
gyártási lánc minden része tekintetében 
bizonyítani kell a fenntarthatósági 
kritériumok teljesülését. A tüzelőanyag-
szállítók által jelentett összes információt a 
Bizottság közzéteszi.

Or. en
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Indokolás

A teljes életciklus során kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségére vonatkozó 
jelentés mellett a tüzelőanyag-szállítóknak jelenteniük és bizonyítaniuk kell azt is, hogy a 
tüzelőanyag megfelel a VIB. mellékletben felsorolt európai fenntarthatósági kritériumoknak. 
A fenntarthatósági kritériumok teljesítése nagyon fontos, figyelembe véve a bioüzemanyag-
gyártás számos potenciális negatív mellékhatását (erdőirtás, társadalmi problémák stb.). Az 
információk közzététele segít hozzájárulni a kritériumok betartásához és az érdekelt feleknek 
a kritériumok végrehajtásába való bevonásához.

Módosítás, előterjesztette:  Adriana Poli Bortone és Alessandro Foglietta

Módosítás: 79
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (1) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(1) A tagállamok előírják, hogy 2009. 
január 1-jétől a közúti közlekedésben és a 
nem közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
figyelemmel kísérni a kérdéses 
tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes 
életciklus során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségét, és erről 
jelentésben beszámolni. 

(1) A tagállamok előírják, hogy egy évvel a 
9a. cikkben előírt bizottsági jelentés 
közzétételét követően a közúti 
közlekedésben és a nem közúti mozgó 
gépekben történő felhasználásra szolgáló, 
piaci forgalomba hozott tüzelőanyagok 
gyártói kötelesek figyelemmel kísérni a 
kérdéses tüzelőanyagokkal összefüggésben a 
teljes életciklus során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, és 
erről jelentésben beszámolni.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy legyen idő 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.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Módosítás: 80
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (1) bekezdés (98/70/EK irányelv)
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(1) A tagállamok előírják, hogy 2009. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
figyelemmel kísérni a kérdéses 
tüzelőanyagokkal összefüggésben a teljes 
életciklus során kibocsátott üvegházhatást 
okozó gázok mennyiségét, és erről 
jelentésben beszámolni. 

(1) A tagállamok előírják, hogy 2009. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott fosszilis eredetű tüzelőanyagok 
gyártói kötelesek figyelemmel kísérni a 
kérdéses tüzelőanyagokkal összefüggésben a 
teljes életciklus során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok energiaegységre 
számított mennyiségét, és erről jelentésben 
beszámolni. 

Or. en

Indokolás

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely to fossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 81
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (2) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(2) A tagállamok előírják, hogy 2011. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
mérsékelni az e tüzelőanyagokból a 
környezetbe jutó üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét. A 2020. évvel bezárólag a 
csökkentés mértéke naptári évenként legyen 

(2) A tagállamok előírják, hogy 2018. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
mérsékelni az e tüzelőanyagokból a 
környezetbe jutó üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét. A 2020. évvel bezárólag a 
csökkentés mértéke naptári évenként legyen 
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egyenlő a kibocsátás 2010. évi mértékének 
1%-ával. A teljes életciklus során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
energiaegységre számított fajlagos 
mennyisége 2020-ban nem lehet nagyobb, 
mint a 2010. évi érték 90%-a.

egyenlő a kibocsátás 2018. évi mértékének 
0,5%-ával. A teljes életciklus során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
energiaegységre számított fajlagos 
mennyisége 2025-ben nem lehet nagyobb, 
mint a 2015. évi érték 90%-a.

Or. pl

Indokolás

A tüzelőanyagok piaca még bővül, ami azt jelenti, hogy a közép- és kelet-európai országokban 
a prioritás az energiabiztonság garantálása és a tüzelőanyag-ellátás biztonsága. Ezért 
alapvető fontosságú egy olyan irányelvet elfogadni, amely nem csak a környezetvédelemhez 
járul hozzá, hanem mindenekelőtt a keleti szállítóktól való függetlenedéshez is.

Módosítás, előterjesztette: Adriana Poli Bortone és Alessandro Foglietta

Módosítás: 82
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (2) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(2) A tagállamok előírják, hogy 2011. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
mérsékelni az e tüzelőanyagokból a 
környezetbe jutó üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét. A 2020. évvel bezárólag a 
csökkentés mértéke naptári évenként legyen 
egyenlő a kibocsátás 2010. évi mértékének 
1%-ával. A teljes életciklus során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok energiaegységre 
számított fajlagos mennyisége 2020-ban
nem lehet nagyobb, mint a 2010. évi érték 
90%-a.

(2) A tagállamok előírják, hogy 2014. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
mérsékelni az e tüzelőanyagokból a 
környezetbe jutó üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét. A 2023. évvel bezárólag a 
csökkentés mértéke naptári évenként legyen 
egyenlő a kibocsátás 2013. évi mértékének 
1%-ával. A teljes életciklus során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok energiaegységre 
számított fajlagos mennyisége 2023-ban
nem lehet nagyobb, mint a 2013. évi érték 
90%-a.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy legyen idő 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.
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Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij + Pilar Ayuso

Módosítás: 83
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (2) bekezdés (98/70/EK irányelv)

(2) A tagállamok előírják, hogy 2011. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott tüzelőanyagok gyártói kötelesek 
mérsékelni az e tüzelőanyagokból a 
környezetbe jutó üvegházhatást okozó gázok 
mennyiségét. A 2020. évvel bezárólag a 
csökkentés mértéke naptári évenként legyen 
egyenlő a kibocsátás 2010. évi mértékének 
1%-ával. A teljes életciklus során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
energiaegységre számított fajlagos 
mennyisége 2020-ban nem lehet nagyobb, 
mint a 2010. évi érték 90%-a.

(2) A tagállamok előírják, hogy 2011. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
felhasználásra szolgáló, piaci forgalomba 
hozott fosszilis eredetű tüzelőanyagok 
gyártói kötelesek mérsékelni az e 
tüzelőanyagokból a környezetbe jutó 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségét. A 
2020. évvel bezárólag a csökkentés mértéke 
minden második naptári évben legyen 
egyenlő a kibocsátás 2010. évi mértékének 
2%-ával. A teljes életciklus során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
energiaegységre számított fajlagos 
mennyisége 2020-ban nem lehet nagyobb, 
mint a 2010. évi érték 90%-a.

Or. en

Indokolás

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions.  Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.
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Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 84
1. CIKK 5. PONT

7a. cikk (2a) bekezdés (új) (98/70/EK irányelv)

(2a) A tüzelőanyag-szállítók kötelesek a 
nem a finomítóüzemben/kitermelés során 
tett csökkentési erőfeszítéseik felét úgy 
teljesíteni, hogy nem fosszilis elemeket 
használnak a gázolajban.

Or. en

Indokolás

Az EU tüzelőanyag-piacán hiány van a gázolajból. Ha túlzott mértékben a nem fosszilis 
benzinkeverékekkel felelnek meg a követelményeknek, az ahhoz vezet, hogy még több 
tüzelőanyagot szállítanak. Dél-Amerikából a túlzott etanolbehozatal ahhoz vezet, hogy tovább 
növekszik a benzinexport az EU-ból Észak-Amerikába és Délkelet-Ázsiába, amit nem szabad 
ösztönözni. A jogszabálynak abba az irányba kell hatnia, hogy a befektetések a gázolajnak a 
legnagyobb ÜHG-csökentési potenciállal rendelkező helyettesítőire irányuljanak.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 85
1. CIKK 5. PONT

7b. cikk (98/70/EK irányelv)

„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."
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Or. en

Indokolás

Ugyanezen szerző által a (15) és (16) preambulumbekezdéshez fűzött módosításokból 
következik. 

A levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiáról szóló, 2006. szeptember 26-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 2010 és 2020 között 
55%-kal csökkentse az ózonképző illékony szerves vegyületeket (VOC). A VOC-kibocsátásnak 
az etanolra vonatkozó eltérés alkalmazása eredményeképpen bekövetkező növekedése nincs 
összhangban az Európai Parlament álláspontjával, és nem is indokolt. Egyéb módjai is 
vannak a bioüzemanyagok és a hagyományos tüzelőanyagok keverésének, amelyek nem 
vezetnek a gőznyomás növekedéséhez. Az etanolra vonatkozó mentesség ezért indokolatlan, 
így törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 86
1. CIKK 5. PONT

7b. cikk (98/70/EK irányelv)

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.”

Az etanoltartalmú benzinekre és különösen a 
VI. mellékletben előírt gőznyomási 
határértékre vonatkozó részletszabályokkal, 
illetőleg a lehetséges alternatívákkal 
összefüggő, valamint az EN 228 
szabványban meghatározott egyéb 
illékonysági paraméterek szükséges 
módosításaival kapcsolatos, 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.”

Or. en

Indokolás

A 2003/30/EK irányelv elismeri, hogy a tüzelőanyagokra vonatkozó jelenlegi előírások 
akadályt jelentenek a bioüzemanyagok számára. 

A 2003/17/EK irányelv is rámutat ugyanerre a problémára, és kötelezi az Európai 
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Bizottságot, hogy vizsgálja meg „az alternatív tüzelőanyagok, köztük a bio-tüzelőanyagok 
bevezetése ösztönzésének szükségességét, valamint módosítások, például a benzin ebben az 
irányelvben szereplő maximális illékonysági határértékeinek a bioetanol-benzin keverékekben 
történő alkalmazása érdekében, illetve a szükséges módosítások bevezetésének szükségességét 
a hagyományos és az alternatív tüzelőanyagokra vonatkozó előírásokban szereplő egyéb 
paramétereket illetően.”

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 87
1. CIKK 5. PONT

7ba. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

7ba. cikk
A bioüzemanyagokra vonatkozó 

fenntarthatósági kritériumok
(1) Csak azok a bioüzemanyagok 
tekinthetők úgy, hogy hozzájárulnak a 7a. 
cikkben meghatározott célkitűzéshez, 
amelyek az életciklus alapján megfelelnek a 
termelés fenntarthatóságára vonatkozó 
kritériumoknak a VIb. mellékletben 
meghatározottak szerint.
(2) A tagállamok a Közösség és harmadik 
országok közötti kétoldalú és többoldalú 
megállapodásokat elfogadják a VIb. 
mellékletben meghatározott feltételek 
teljesülésének bizonyítékaként.
(3) A tagállamok elfogadják a 
mezőgazdasági vagy erdészeti termékek 
fenntartható termelésére vonatkozó 
szabványokat megállapító, önkéntes 
nemzetközi rendszereknek való megfelelés 
bizonyítékait a VIb. mellékletben 
meghatározott feltételek teljesítésének 
tanúsítására, feltéve hogy e rendszereket a 
megbízhatóságra, átláthatóságra és 
független harmadik fél általi ellenőrzésre 
vonatkozó megfelelő szabványoknak való 
megfelelés tekintetében akkreditálták. Az e 
kritériumoknak megfelelő rendszerek 
jegyzékét közzéteszik és időszakosan 
frissítik.
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A VIb. mellékletben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumokat a 11. cikk 
(2) bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni; ezek a 
kritériumok minimális kritériumkészletnek 
tekintendők, amelyek a 2003/30/EK 
irányelv felülvizsgálata keretében 
továbbfejleszthetők.

Or. en

Indokolás

A biomassza-termelés komoly biodiverzitással kapcsolatos és társadalmi kérdéseket vethet fel. 
Az üzemanyagok minőségéről szóló felülvizsgált irányelv ösztönzi a viszonylag kis 
mennyiségű üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó biomassza előállítását, miközben 
szükségessé válnak a biodiverzitással kapcsolatos és a társadalmi kritériumok is. Lényeges, 
hogy a Parlament iránymutatásokat fogalmazzon meg e kritériumokra vonatkozóan, ahelyett, 
hogy a komitológiai eljárásra hagyná a döntést. Ezek a kritériumok olyan alapot képeznek, 
amely a bioüzemanyagokról szóló irányelv 2008-ban sorra kerülő felülvizsgálata keretében 
tovább bővíthetők. Fontos, hogy egyetlen egységes fenntarthatósági kritériumkészlet álljon 
rendelkezésre az összes vonatkozó EU-jogszabály számára.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 88
1. CIKK 5. PONT

7ba. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

7ba. cikk
A tüzelőanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumok

(1) Csak azok a tüzelőanyagok és nem 
fosszilis nyersanyagok tekinthetők úgy, 
hogy hozzájárulnak a 7a. cikkben 
meghatározott célkitűzéshez, amelyek az 
életciklus alapján megfelelnek a termelés 
fenntarthatóságára vonatkozó 
kritériumoknak és igazolható az 
üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
teljesítményük a VIb. mellékletben 
meghatározottak szerint.
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(2) A tagállamok a Közösség és harmadik 
országok közötti kétoldalú és többoldalú 
megállapodásokat elfogadják a VIb. 
mellékletben meghatározott feltételek 
teljesülésének bizonyítékaként, a harmadik 
felek által végzett ellenőrzésre és 
hitelesítésre is figyelemmel.
(3) A tagállamok elfogadják a 
mezőgazdasági vagy erdészeti termékek 
fenntartható termelésére vonatkozó 
szabványokat megállapító, önkéntes 
nemzetközi rendszereknek való megfelelés 
bizonyítékait a VIb. mellékletben 
meghatározott feltételek teljesítésének 
tanúsítására, feltéve hogy e rendszereket a 
megbízhatóságra, átláthatóságra és 
független harmadik fél általi ellenőrzésre 
vonatkozó megfelelő szabványoknak való 
megfelelés tekintetében akkreditálták. Az e 
kritériumoknak megfelelő rendszerek 
jegyzékét közzéteszik és időszakosan 
frissítik.
A VIb. mellékletben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumokat a 11. cikk 
(2) bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságát meg kell bízni azzal, hogy tegyen javaslatot a 
tüzelőanyagokra vonatkozó kötelező fenntarthatósági kritériumokra. A közlekedésben 
használt tüzelőanyag/nyersanyagok előállítása súlyos negatív hatást gyakorolhat a 
biodiverzitásra és a társadalmi ügyekre. Ez a javaslat ösztönzi a hatékonyságot az
üvegházhatású gáz tartalommal kapcsolatban, de ezenkívül más környezeti és társadalmi 
kritériumok is szükségesek. A fenntarthatósági kritériumok bevezetése nem hagyható egy 
későbbi jogszabályra, ehelyett ebben az irányelvben kell rendelkezni a részletes kritériumok 
keretrendszeréről, amelyet a 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott, az Európai Parlament 
ellenőrzésével történő szabályozási bizottsági eljárással kell rögzíteni.
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Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand és Anders Wijkman

Módosítás: 89
1. CIKK 5. PONT

7ba. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

7ba. cikk
Azok a bioüzemanyagok, amelyek a VIC. 
mellékletben meghatározottak szerint 
egyenértékűek a fenntarthatósági 
mutatóval összhangban megállapított 
küszöbértékkel, vagy meghaladják azt, ezen 
irányelv hatálybalépésétől kezdve 
automatikusan szabad forgalomba 
bocsáthatók az egységes piacon. 2020. 
január 1-jétől tilos azon bioüzemanyagok 
értékesítése az egységes piacon, amelyek 
nem egyenértékűek ezzel a küszöbértékkel, 
vagy nem haladják meg azt.

Or. en

Indokolás

A tüzelőanyag-gyártóknak és -importőröknek tisztában kell lenniük a javasolt 
fenntarthatósági mutatóval és a végrehajtási határidőkkel.

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi és Adriana Poli Bortone

Módosítás: 90
1. CIKK 6. PONT

8a. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

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

A Közös Kutatóközpont (KKK) 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.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Bizottság felkérte a KKK-t, hogy értékelje a fémadalékok által a katalizátorokra 
és a kibocsátásra gyakorolt hatást; ez a munka folyamatban van. A Bizottságnak és KKK-nak 
folytatnia kell e vizsgálati jegyzőkönyv kifejlesztését, és figyelembe kell vennie a 
fémadalékokkal kapcsolatos jelenlegi adatokat. Amint a fémadalékok átestek az értékelésen, a 
Bizottságnak tudományos indokolás áll majd rendelkezésére annak meghatározásához, hogy 
adott esetben mely fémadalék befolyásolja a szennyezéscsökkentési technológiák hatékony 
működését; ennek során az együttdöntési eljárás keretében teljes körűen konzultál az Európai 
Parlamenttel.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 91
1. CIKK 7. PONT

9. cikk (2) bekezdés a) pont (98/70/EK irányelv)

a) a bioüzemanyagok ezen irányelv 
keretében történő használatáról és a 
gépjármű-technológia fejlődéséről és 
alkalmazásáról, figyelemmel az 
energiapolitika bizottsági stratégiai 
felülvizsgálatában* kitűzött azon célra, 
hogy a bioüzemanyagoknak 2020-ig 
legalább 10%-os részarányt kell elérniük a 
közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagokban, továbbá figyelemmel a 
közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok 
szén-dioxid-mentesítését célzó törekvésekre;

a) a közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok szén-dioxid-mentesítésére 
irányuló célkitűzésről és a bioüzemanyagok 
e célkitűzés elérése érdekében való 
használatáról. A Bizottság minden gyártó 
országban figyelemmel kíséri a 
bioüzemanyag-gyártás által a környezetre, 
közvetlenül vagy közvetve a 
természetmegőrzési területekre, valamint a 
társadalmi körülményekre és az 
élelmiszerárakra gyakorolt negatív 
hatásokat, és negatív hatások esetén a 
Bizottság intézkedéseket tesz ezek 
megakadályozására.

Or. en

Indokolás

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.
One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
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push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Módosítás, előterjesztette: Adriana Poli Bortone és Alessandro Foglietta + Anne Laperrouze + 
Martin Callanan

Módosítás: 92
1. CIKK 7A. PONT (új)

9a. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

7a. Az irányelv a következő 9a. cikkel 
egészül ki:

9a. cikk
Felülvizsgálat

Az EU üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
célkitűzéséhez és a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagok életciklusa során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
ellenőrzési és jelentéstételi 
mechanizmusának létrehozásához való
hozzájárulás érdekében a Bizottság 2010. 
december 31-ig:
(1) Jelentést készít az Európai Parlament és 
a Tanács számára a lehetséges csökkentési 
mechanizmusokról. A Bizottság foglalkozik 
különösen: 
a) egy megfelelő módszer kidolgozásával a 
közúti közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok életciklusa során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségének 
becslésére;
b) a csökkentési mechanizmusok, valamint 
az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere és 
a tagállamok Kyotói Jegyzőkönyv szerinti 
kötelezettségvállalásai közötti 
kapcsolatrendszer tisztázásával;
c) a meghatározott ÜHG 
kibocsátáscsökkentési célok fokozatos 
elérésének megvalósíthatóságára és 
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menetrendjére vonatkozó felülvizsgálattal;
d) a célok üzleti, gazdasági és társadalmi 
hatásainak értékelésével.
(2) E jelentés alapján a Bizottság javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé ezen irányelv módosítására, koordinálva 
azt a 2003/30/EK irányelv és az azt követő 
jogszabályok rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 93
1. CIKK 7A. PONT (új)

9a. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

7a. Az irányelv a következő 9a. cikkel 
egészül ki:

9a. cikk
Felülvizsgálat

Az EU üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
célkitűzéséhez és a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagok életciklusa során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
ellenőrzési és jelentéstételi 
mechanizmusának létrehozásához való 
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hozzájárulás érdekében a Bizottság 2010. 
december 31-ig:
(1) Jelentést készít az Európai Parlament és 
a Tanács számára a lehetséges csökkentési 
mechanizmusokról. A Bizottság foglalkozik 
különösen: 
a) egy megfelelő módszer kidolgozásával a 
közúti közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok életciklusa során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségének 
becslésére;
b) a csökkentési mechanizmusok, valamint 
az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere és 
a tagállamok Kyotói Jegyzőkönyv szerinti 
kötelezettségvállalásai közötti 
kapcsolatrendszer tisztázásával;
c) a meghatározott ÜHG 
kibocsátáscsökkentési célok fokozatos 
elérésének megvalósíthatóságára és 
menetrendjére vonatkozó felülvizsgálattal;
d) a célok üzleti, gazdasági és társadalmi 
hatásainak értékelésével.
(2) E jelentés alapján a Bizottság javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé ezen irányelv módosítására, koordinálva 
azt a 2003/30/EK irányelv és az azt követő 
jogszabályok rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.



AM\688588HU.doc 55/80 PE396.443v01-00

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Pilar Ayuso

Módosítás: 94
1. CIKK 7A. PONT (új)

9a. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

7a. Az irányelv a következő 9a. cikkel 
egészül ki:

9a. cikk
Felülvizsgálat

Az EU üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére irányuló 
célkitűzéséhez és a közúti közlekedésben 
felhasznált tüzelőanyagok életciklusa során 
kibocsátott üvegházhatást okozó gázok 
ellenőrzési és jelentéstételi 
mechanizmusának létrehozásához való 
hozzájárulás érdekében a Bizottság 2010. 
december 31-ig:
(1) Jelentést készít az Európai Parlament és 
a Tanács számára a lehetséges csökkentési 
mechanizmusokról. A Bizottság foglalkozik 
különösen: 
a) egy megfelelő módszer kidolgozásával a 
közúti közlekedésben felhasznált 
tüzelőanyagok életciklusa során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségének 
becslésére;
b) a meghatározott ÜHG 
kibocsátáscsökkentési célok fokozatos 
elérésének megvalósíthatóságára és 
menetrendjére vonatkozó felülvizsgálattal;
(2) E jelentés alapján a Bizottság javaslatot 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé ezen irányelv módosítására, koordinálva 
azt a 2003/30/EK irányelv és az azt követő 
jogszabályok rendelkezéseivel.

Or. en

Indokolás

Jóllehet kívánatos kialakítani a közúti közlekedésben felhasznált tüzelőanyagok teljes 
életciklusa alatt kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségére vonatkozó jelentéstételi 
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és nyomon követési mechanizmust, először is harmonizált és konkrét módszertant kell 
kidolgozni e kibocsátások hatékony kiszámítása céljából. Ebben a szakaszban korai 10%-os 
csökkentési célt rögzíteni az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására, mivel ez közvetlen 
hatást gyakorol az EU-ban később rendelkezésre álló és támogatandó bioüzemanyagok 
mennyiségére és fenntarthatóságára – azaz azokra a kérdésekre, amelyeket még rendezni kell 
az ezt követő jogszabályokban.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 95
1. CIKK 12. PONT -1A. ALPONT (új)

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

A 4. lábjegyzet helyébe a következő szöveg 
lép: 
„»sarkvidéki éghajlat, illetve különösen 
hideg téli időjárási viszonyok« »alacsony 
nyári környezeti hőmérséklet« mellett”

Or. en

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 96
1. CIKK 12. PONT

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

12. A III. melléklet a következőképpen 
módosul:

törölve

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

Or. en

Indokolás

A levegőszennyezésről szóló tematikus stratégiáról szóló, 2006. szeptember 26-i 
állásfoglalásában az Európai Parlament felszólította a Bizottságot, hogy 2010 és 2020 között 
55%-kal csökkentse az ózonképző illékony szerves vegyületeket (VOC). A VOC-kibocsátásnak 
az etanolra vonatkozó eltérés alkalmazása eredményeképpen bekövetkező növekedése nincs 
összhangban az Európai Parlament álláspontjával, és nem is indokolt. Egyéb módjai is 
vannak a bioüzemanyagok és a hagyományos tüzelőanyagok keverésének, amelyek nem 
vezetnek a gőznyomás növekedéséhez. Az etanolra vonatkozó mentesség ezért indokolatlan, 
így törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 97
1. CIKK 12. PONT

III. melléklet, 5. lábjegyzet (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 helyébe a következő szöveg 
lép: „Azokban a tagállamokban, ahol 
sarkvidéki éghajlat, illetve különösen hideg 
téli időjárási viszonyok vannak, a 
legnagyobb gőznyomás nem haladhatja 
meg a 66,0 kPa-t. Ha a tüzelőanyag etanolt 
tartalmaz, a legnagyobb megengedett nyári 
gőznyomás 4 kPa-lal haladhatja meg az 56 
kPa-t (lásd a VI. mellékletet), amennyiben 
a legkisebb etanoltartalom 3 
térfogatszázalék.”

Or. en

Indokolás

Az etanol hozzákeverése a benzinhez a gőznyomás növekedéséhez vezethet. Fontos biztosítani, 
hogy ez a jogszabály ne vezessen a maximális megengedett gőznyomás növekedéséhez.

A javasolt eltérés következtében a gőznyomás 68 kPa-ra emelkedne, ami a levegőminőség 
romlásához vezetne. Ezért összességében a legnagyobb gőznyomást 56 kPa-ra kell 
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csökkenteni. Emellett egy legfeljebb 4 kPa értékű eltérés engedélyezhető. E megközelítéssel a 
legnagyobb gőznyomás még az eltéréssel együtt sem haladja meg a 60 kPa-t, és nem 
növekszik a levegőszennyezés.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 98
1. CIKK 12. PONT

III. melléklet, 5. lábjegyzet (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 nyári gőznyomás a 
VI. mellékletben előírt mértékben 
meghaladhatja a 56 kPa-t, 2013. január 1-
jétől pedig a VI. mellékletben előírt 
mértékben meghaladhatja az 52 kPa-t.”

Or. fr

Indokolás

Az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátásának csökkenthetősége érdekében 
elengedhetetlen, hogy csökkentsék a szabványos benzin maximális gőznyomását. Erre a 
csökkentésre két szakaszban kerül sor, hogy a gazdasági szereplők alkalmazkodni tudjanak az 
új korlátozáshoz.

Ekképpen a javasolt túllépéssel 2012-ig a gőznyomás legfeljebb 64 kPa, 2013. január 1-jétől 
pedig legfeljebb 60 kPa lehet, lehetővé téve ezzel, hogy megakadályozzák a levegőminőségnek 
a növekvő VOC-kibosátás miatt romlását.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 99
1. CIKK 12. PONT

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

Az 5. lábjegyzet helyébe a következő szöveg 
lép:
„»sarkvidéki éghajlat, illetve különösen 
hideg téli időjárási viszonyok« »alacsony 
nyári környezeti hőmérséklet« mellett”
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Or. en

Indokolás

Justification

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 100
1. CIKK 12. PONT (1A) ALBEKEZDÉS (új)

III. melléklet, 7a. lábjegyzet (új) (98/70/EK irányelv)

A szöveg a következő 7a. lábjegyzettel 
egészül ki:

„7a. Az 1. cikk (2) bekezdésével 
összhangban ez a határérték az Európai 
Szabványügyi Bizottság (CEN) által 
kidolgozott szabvány közzétételének napján 
lép hatályba.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által szabványosított EN 228 benzin fenntartása 
jelentős előnyökkel jár az EU-beli fogyasztók, a vállalkozások és a gépjárműipar számára, 
mivel így elkerülhető a zavar a benzinkutaknál, szavatolt az ellátás biztonsága, 
minimalizálhatók a költségek, és biztosítható, hogy a járműveket ugyanolyan színvonalú 
üzemanyaggal látják el az egész EU-ban. A jelenlegi határértékeket a járművekre vonatkozó 
követelményekhez/kompatibilitáshoz mérten kell növelni, nem pedig megengedni ehelyett a 
további előírások elterjedését. A javasolt újabb minőségi besorolást el kell törölni, és el kell 
végezni a szükséges változtatásokat a benzinre vonatkozó jelenlegi előírásokban.
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Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 101
1. CIKK 12. PONT (1A) ALBEKEZDÉS (új)

III. melléklet, 7b. lábjegyzet (új) (98/70/EK irányelv)

A szöveg a következő 7b. lábjegyzettel 
egészül ki:

„7b. Az 1. cikk (2) bekezdésével 
összhangban ez a határérték az Európai 
Szabványügyi Bizottság (CEN) által 
kidolgozott szabvány közzétételének napján 
lép hatályba.”

Or. en

Indokolás

Az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) által szabványosított EN 228 benzin fenntartása 
jelentős előnyökkel jár az EU-beli fogyasztók, a vállalkozások és a gépjárműipar számára, 
mivel így elkerülhető a zavar a benzinkutaknál, szavatolt az ellátás biztonsága, 
minimalizálhatók a költségek, és biztosítható, hogy a járműveket ugyanolyan színvonalú 
üzemanyaggal látják el az egész EU-ban. A jelenlegi határértékeket a járművekre vonatkozó 
követelményekhez/kompatibilitáshoz mérten kell növelni, nem pedig megengedni ehelyett a 
további előírások elterjedését. A javasolt újabb minőségi besorolást el kell törölni, és el kell 
végezni a szükséges változtatásokat a benzinre vonatkozó jelenlegi előírásokban.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 102
1. CIKK 13. PONT A) ALPONT

IV. melléklet, táblázat (98/70/EK irányelv)

a) a „Policiklikus aromás szénhidrogének” 
sorában a „Maximum” oszlopban szereplő 
érték helyébe „8” lép;

a) a „Policiklikus aromás szénhidrogének” 
sorában a „Maximum” oszlopban szereplő 
érték helyébe „3” lép;

Or. en
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Indokolás

A policiklikus aromás szénhidrogének súlyosan rontják a levegőminőséget azzal, hogy 
részecskéket és nitrogénoxidokat bocsátanak a levegőbe. A PAH-ok rákkeltő hatásúak, és 
súlyos egészségi problémákat váltanak ki. 1991 óta Svédországban az 1-es környezetvédelmi 
besorolású (EC) dízelolaj kevesebb mint 1% PAH-t tartalmaz. Ez azt mutatja, hogy lehetséges 
és kivitelezhető a PAH-ok további csökkentése. Mivel azonban az EU átlaga jelenleg 3–4%, a 
maximális 3% jó kiindulási pont a szállítóknak az alkalmazkodáshoz.

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij + Johannes Blokland

Módosítás: 103
1. CIKK 13A. PONT (új)

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

13a. Az irányelv a következő IVa. melléklettel egészül ki:

A belvízi hajókban való felhasználásra szánt gázolajokra vonatkozó normaelőírások
EN-590:2004(B5) (10mg/kg)

Paraméter Egység Határérték

Cetánszám min. 51,0
Cetánmutató min. 46,0
Sűrűség 15°C-on kg/m³ 845 
A policiklikus aromás 
szénhidrogének 

% (m/m) max. 8 

Kéntartalom mg/kg max. 10,0 
Lobbanáspont °C 55 felett
Szénmaradvány (10%-os 
desztillációs maradék)

% (m/m) max. 0,30 

Hamutartalom % (m/m) max. 0,01 
Víztartalom mg/kg max. 200 
Részecskék mg/kg max. 24 
Rézlemez korrózió (3h 
50°C-on) 

besorolás 1. osztály 

Oxidációs stabilitás g/m³ max. 25 
Kenőképesség (wsd 1,4) 
60°C-on

μm max. 460 

Viszkozitás 40°C-on mm2/s 2,00-4,50 
Desztilláció
% (V/V) 250°C-on 
visszanyert
% (V/V) 350°C-on 

% (V/V) 
% (V/V) 
°C 

<65 
min. 85 
max. 360 
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visszanyert
95% …°C-on visszanyert
Zavarodáspont
nyáron
télen 

°C max. 0 
max. -15 

Hidegszűrhetőségi 
határhőmérséklet (CFPP) 
nyáron
télen 

°C max. -11 
max. -24 

Külső kép áttetsző 
Zsírsav-metilészter 
(FAME) tartalom* 

% (V/V) max. 5 

* A magasabb FAME-tartalom növeli a 
tüzelőanyag-fogyasztást és további karbantartási 
szabályokat követel meg (a tüzelőanyag-ellátó 
rendszer eldugulásának, a lerakódásnak és a 
korróziónak a megakadályozása). Problémákat 
okozhat a fedélzeti fűtőrendszerekben is (biztonsági 
kérdés).

Or. en

Indokolás

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 104
MELLÉKLET

V. melléklet, alcím (98/70/EK irányelv)
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Típus: Nagy bioüzemanyag-tartalmú benzin Típus: Nagy oxigenáttartalmú benzin

Or. en

Indokolás

Az V. melléklet a legfeljebb 10 térfogat-százaléknyi etanolt tartalmazó benzinre alkalmazandó 
rendelkezéseket tartalmazza. Félrevezető az ilyen benzint „nagy bioüzemanyag-tartalmú 
benzinnek” nevezni. A „bioüzemanyag” fogalom félrevezeti a fogyasztókat, akik így azt 
gondolják, hogy az adott benzin környezetbarát. A 0–10 térfogat-százaléknyi etanolt 
tartalmazó benzinminőség műszakilag helyes megnevezése „nagy oxigenáttartalmú benzin”.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 105
MELLÉKLET

V. melléklet, alcím (98/70/EK irányelv)

Típus: Nagy bioüzemanyag-tartalmú benzin Típus: Bioüzemanyag-tartalmú benzin

Or. en

Indokolás

Az V. melléklet a legalább 5 térfogat-százaléknyi bioüzemanyagot tartalmazó benzinre 
alkalmazandó rendelkezéseket tartalmazza. Félrevezető az ilyen arányban bioüzemanyagot 
tartalmazó benzint „nagy bioüzemanyag-tartalmú benzinnek” nevezni. Ezt a fogalmat a 
lényegesen több bioüzemanyagot tartalmazó benzin számára kell fenntartani; a 
„bioüzemanyag-tartalmú benzin” fogalom megfelelőbb.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 106
MELLÉKLET

V. melléklet, táblázat, 6. sor (minimum határérték) (98/70/EK irányelv)

Oxigéntartalom Oxigéntartalom

- 2,7 v/v% min (5a)

(5a) A minimumkövetelmény hatályát 
veszti, ha a „benzin” minőségű 
tüzelőanyagot visszavonják a piacról.
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Or. en

Indokolás

A magas oxigéntartalmú tüzelőanyag-minőség és a normál benzin között különbséget kell 
tenni, mivel a régebbi járműflotta tűrése nem engedi meg az 5 térfogatszázaléknál nagyobb 
etanoltartalmú tüzelőanyagokat. Amennyiben a jövőben visszavonják a piacról a „benzin” 
minőségű tüzelőanyagot, a minimumkövetelmény is hatályát veszti.

Módosítás, előterjesztette: Gintaras Didžiokas

Módosítás: 107
MELLÉKLET

V. melléklet, táblázat, 6. sor (maximum határérték) (98/70/EK irányelv)

Oxigéntartalom %m/m 3,7 Oxigéntartalom %m/m 4,0

Or. en

Indokolás

Az oxigéntartalomnak elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy 10 térfogat-százaléknyi etanolt 
hozzá lehessen keverni a benzinhez a teljes megengedett sűrűségtartományban. 10% etanol 
nem felel meg a javasolt 3,7 tömegszázalék oxigén-határértéknek, ha az alapbenzin sűrűsége 
– amelyhez hozzáadják az etanolt – 720–747 kg/m3. Több mint egy évtizede az Egyesült 
Államok kormánya egészen 4 tömegszázalék teljes oxigéntartalmat engedélyezett az E10 
benzinre (10% etanol). Ez elég magas ahhoz, hogy 10 térfogat-százaléknyi etanolt keverjenek 
össze a benzin teljes megengedett sűrűségtartományában.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 108
MELLÉKLET

V. melléklet, táblázat, 7. sor (maximum határérték) (98/70/EK irányelv)

- etanol (stabilizáló adalékok hozzáadása 
lehet szükséges)   % v/v v 10

- etanol (stabilizáló adalékok hozzáadása 
lehet szükséges)   % v/v v 5–10

Or. en
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Indokolás

Jobb, ha az egyik benzinkategória 0–5 térfogatszázalékban, a második kategória pedig 5–10 
térfogatszázalékban tartalmaz etanolt.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 109
MELLÉKLET

V. melléklet, 3. lábjegyzet (98/70/EK irányelv)

(3) A nyári időszak legkésőbb május 1-jén 
kezdődik, és legkorábban szeptember 30-án 
ér véget. Azokban a tagállamokban, ahol 
sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen 
különösen hideg időjárási viszonyok 
uralkodnak, a nyári időszak legkésőbb 
június 1-jén kezdődik, és legkorábban 
augusztus 31-én ér véget.

(3) A nyári időszak legkésőbb május 1-jén 
kezdődik, és legkorábban szeptember 30-án 
ér véget. Azokban a tagállamokban, ahol 
alacsony a nyári hőmérséklet, a nyári 
időszak legkésőbb június 1-jén kezdődik, és 
legkorábban augusztus 31-én ér véget.

Or. en

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 110
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 

(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.
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tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a 
megengedett legnagyobb nyári gőznyomás 
a VI. mellékletben előírt mértékben 
meghaladhatja a 60 kPa-t.

Or. en

Indokolás

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Módosítás, előterjesztette: Martin Callanan

Módosítás: 111
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 alacsony 
a nyári hőmérséklet, 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 megfelelő nyári 
gőznyomás-határértéket, a 60 kPa-t vagy a 
70 kPa-t.

Or. en

Indokolás

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
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Scandinavia and the parts of the UK.  The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Módosítás, előterjesztette: Françoise Grossetête

Módosítás: 112
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. Ha a 
tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a megengedett 
legnagyobb nyári gőznyomás a VI. 
mellékletben előírt mértékben 
meghaladhatja az 56 kPa-t, 2013. január 1-
jétől pedig a VI. mellékletben előírt 
mértékben az 52 kPa-t.

Or. fr

Indokolás

Ekképpen a javasolt túllépéssel 2012-ig a gőznyomás legfeljebb 64 kPa, 2013. január 1-jétől 
pedig legfeljebb 60 kPa lehet, lehetővé téve ezzel, hogy megakadályozzák a levegőminőségnek 
a növekvő VOC-kibocsátás miatt romlását.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 113
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 

(4) Azokban a tagállamokban, ahol 
sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen 
különösen hideg időjárási viszonyok 
uralkodnak, a gőznyomás legnagyobb értéke 
nem haladhatja meg a 66,0 kPa-t. Ha a 
tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a megengedett 
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legnagyobb nyári gőznyomás a VI. 
mellékletben előírt mértékben 
meghaladhatja a 60 kPa-t.

legnagyobb nyári gőznyomás a VI. 
mellékletben előírt mértékben 
meghaladhatja az 56 kPa-t.

Or. en

Indokolás

Az etanol hozzákeverése a benzinhez a gőznyomás növekedéséhez vezethet. Fontos biztosítani, 
hogy ez a jogszabály ne vezessen a maximális megengedett gőznyomás növekedéséhez. Ezért 
a maximális nyári gőznyomás határértékével összhangban sarkvidéki éghajlat, illetve télen 
különösen hideg időjárási viszonyok esetén a gőznyomás legnagyobb értékét 70 kPa-ról 66 
kPa-ra kell csökkenteni.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 114
MELLÉKLET

VI. melléklet (98/70/EK irányelv)

AZ ETANOLTARTALMÚ BENZINEK 
GŐZNYOMÁSÁNAK MEGENGEDETT 

ELTÉRÉSE

törölve

Etanoltartalom 
(%v/v)

A gőznyomás 
megengedett 
eltérése (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
A táblázatban nem szereplő közbenső 
etanoltartalom-értékek esetén a 
gőznyomás megengedett eltérését lineáris 
interpolációval kell meghatározni a 
közvetlenül az adott közbenső 
etanoltartalom alatt, illetőleg felett 
található etanoltartalomhoz tartozó 
értékekből.
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Or. en

Indokolás

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified.  There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 115
MELLÉKLET

VI. melléklet (98/70/EK irányelv)

AZ ETANOLTARTALMÚ BENZINEK 
GŐZNYOMÁSÁNAK MEGENGEDETT 

ELTÉRÉSE

AZ ETANOLTARTALMÚ BENZINEK 
GŐZNYOMÁSÁNAK MEGENGEDETT 

ELTÉRÉSE

Etanoltartalom 
(%v/v)

A gőznyomás 
megengedett 
eltérése (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76

4kPa eltérést engedélyeznek, csak akkor, 
ha legalább 3 térfogatszázalék etanolt 
kevernek a benzinhez.

A táblázatban nem szereplő közbenső 
etanoltartalom-értékek esetén a 
gőznyomás megengedett eltérését lineáris 
interpolációval kell meghatározni a 
közvetlenül az adott közbenső 
etanoltartalom alatt, illetőleg felett 
található etanoltartalomhoz tartozó 
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értékekből.

Or. en

Indokolás

A javasolt eltérés következtében a gőznyomás 68 kPa-ra emelkedne, ami a növekvő VOC-
kibocsátás miatt a levegőminőség romlásához vezetne. A levegőminőség romlásának 
elkerülése érdekében összességében a legnagyobb gőznyomást 56 kPa-ra kell csökkenteni. 
Emellett egy legfeljebb 4 kPa értékű eltérés engedélyezhető, ha legalább 3 térfogatszázalék 
etanolt kevernek a benzinhez. E megközelítéssel a legnagyobb gőznyomás még az eltéréssel 
együtt sem haladja meg a 60 kPa-t, és nem növekszik a levegőszennyezés.

Módosítás, előterjesztette: Horst Schnellhardt

Módosítás: 116
MELLÉKLET

VI. melléklet (98/70/EK irányelv)

AZ ETANOLTARTALMÚ BENZINEK 
GŐZNYOMÁSÁNAK MEGENGEDETT 

ELTÉRÉSE

A BIOÜZEMANYAG-TARTALMÚ
BENZINEK GŐZNYOMÁSÁNAK 

MEGENGEDETT ELTÉRÉSE

Etanoltartalom 
(%v/v)

A gőznyomás 
megengedett 
eltérése (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
A táblázatban nem szereplő közbenső 
etanoltartalom-értékek esetén a
gőznyomás megengedett eltérését lineáris 
interpolációval kell meghatározni a 
közvetlenül az adott közbenső 
etanoltartalom alatt, illetőleg felett 
található etanoltartalomhoz tartozó 

8kPa eltérés engedélyezhető, csak akkor, 
ha 3–10%-nyi bioüzemanyagot kevernek a 
benzinhez.
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értékekből.

Or. de

Indokolás

A javasolt eltérések betartását lehetetlen ellenőrizni. Annak érdekében, hogy etanolt és más 
bioüzemanyagokat lehessen keverni a benzinhez, a gyakorlatban előforduló legnagyobb 
eltérést kell irányadó értéknek venni.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes és Umberto Guidoni

Módosítás: 117
MELLÉKLET

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

VIA. MELLÉKLET 
A TELJES ÉLETCIKLUSRA 
SZÁMÍTOTT, ÜVEGHÁZHATÁST 
OKOZÓ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK 
MÉRÉSI MÓDSZERE A 
TÜZELŐANYAGOK TEKINTETÉBEN
(1) Valamennyi tüzelőanyag tekintetében a 
teljes életciklusra számított, üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásáról szóló 
jelentésben az alábbi elemeket veszik 
figyelembe:
a) nyersanyagok kitermelése/előállítása, 
ideértve:
- a kitermelés módja, mérése vagy becslése 
a kitermelés helye szerint;
- a kitermelés során felhasznált energia 
becsült mennyisége, ideérte a fáklyázást, a 
szivárgásokat és a folyamathoz kapcsolódó 
egyéb energiafelhasználást;
- a földhasználat változásainak közvetlen 
vagy közvetett hatása (ideértve a 
mezőgazdasági tevékenység áthelyezését);
- agrokémiai anyagok előállítása és 
alkalmazása során felhasznált 
energiamennyiség, energiaegységre 
számítva;
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- a talaj széntartalma és kibocsátások a 
mezőgazdasági feladatokhoz kapcsolódóan, 
különösen tekintettel nitrogénműtrágyák 
használatára; 
- melléktermékek által gyakorolt hatás;
- a termeléshez használt gépek egységre 
számított tüzelőanyag-felhasználása;
b) szállítás és forgalmazás, ideértve: 
- a kitermeléstől az első 
finomítóig/átrakodási helyig történő 
szállítás, átlagos szén-dioxid-egyenértékek 
alapján, energiaegységre számítva;
- a szállítás kilométerben mért távolsága a 
kitermeléstől az első finomítóig/átrakodási 
helyig;
- a szállítás kilométerben mért távolsága a 
finomítótól/átrakodási helytől az 
értékesítési pontig, átlagos szén-dioxid-
egyenértékek alapján, energiaegységre 
számítva;
c) átalakítás/finomítás, ideértve: 
- az átalakítási/finomítási folyamatban 
felhasznált energiamennyiség, 
energiaegységre számítva;
- a kibocsátott szén-dioxid-egyenértékek 
összege, energiaegységre számítva;
d) végtermék:
- energiaegységre számított széntartalom;
(2) A Bizottság adott esetben 
alapértelmezett értékeket alakít ki a 
kitermelési helyek vagy nem fosszilis 
tüzelőanyag-elemek szerint a kitermeléstől 
a gépjárművekben való felhasználásig 
(„well-to-wheel”) tartó értékelés 
meghatározott részei tekintetében. Ezek az 
alapértelmezett értékek konzervatívan 
értékelik az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentését, és 
alapfolyamatként az átlagos 
kibocsátásoknál lényegesen magasabb 
kibocsátásokat vesznek. A tüzelőanyag-
szállítók kedvezőbb kibocsátási együtthatót 
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kérhetnek, ha bizonyítani tudják, hogy 
termékeik kevesebb üvegházhatást okozó 
gázokat bocsátanak ki az alapértelmezett 
értékhez képest.

Or. en

Indokolás

A tüzelőanyagokra vonatkozó kiinduló követelményeket a fenntarthatósági kritériumok között 
kell rögzíteni, míg ennek a mellékletnek kizárólag az ÜHG-elszámolással kell foglalkoznia. A 
lehetséges alapértelmezett értékeknek konzervatívnak kell lenniük, és az átlagos ÜHG-
teljesítménynél lényegesen rosszabb értéket kell képviselniük valamennyi tüzelőanyag és fázis 
tekintetében, hogy ösztönözzék a tüzelőanyag-szállítókat a részvételre, és biztosítsák a 
szükséges információt a kedvezőbb együttható használatának lehetővé tétele érdekében. 

Módosítás, előterjesztette: Lambert van Nistelrooij

Módosítás: 118
MELLÉKLET

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

VIA. MELLÉKLET
A TELJES ÉLETCIKLUSRA 
SZÁMÍTOTT, ÜVEGHÁZHATÁST 
OKOZÓ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK 
MÉRÉSI MÓDSZERE VALAMENNYI 
FOSSZILIS EREDETŰ TÜZELŐANYAG 
TEKINTETÉBEN
(1) Valamennyi fosszilis eredetű 
tüzelőanyag tekintetében a teljes 
életciklusra számított, üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásáról szóló jelentésben az 
alábbi elemeket veszik figyelembe:
a) nyersanyagok kitermelése/előállítása, 
ideértve:
- a kitermelés módja, mérése vagy becslése 
a kitermelés helye szerint;
- a kitermelés során felhasznált energia 
becsült mennyisége, ideérte a fáklyázást, a 
szivárgásokat és a folyamathoz kapcsolódó 
egyéb energiafelhasználást;
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- a földhasználat változásainak  hatása, 
ideértve a mezőgazdasági tevékenység 
áthelyezését;
- agrokémiai anyagok előállítása és 
alkalmazása során felhasznált 
energiamennyiség, energiaegységre 
számítva;
- melléktermékek által gyakorolt hatás;
- a termeléshez használt gépek egységre 
számított tüzelőanyag-felhasználása;
b) szállítás és forgalmazás, ideértve:
- a kitermeléstől az első 
finomítóig/átrakodási helyig történő 
szállítás, átlagos szén-dioxid-egyenértékek 
alapján, energiaegységre számítva;
- a szállítás kilométerben mért távolsága a 
kitermeléstől az első finomítóig/átrakodási 
helyig;
- a szállítás kilométerben mért távolsága a 
finomítótól/átrakodási helytől az 
értékesítési pontig, átlagos szén-dioxid-
egyenértékek alapján, energiaegységre 
számítva;
c) átalakítás/finomítás, ideértve: 
- az átalakítási/finomítási folyamatban 
felhasznált energiamennyiség, 
energiaegységre számítva;
- a kibocsátott szén-dioxid-egyenértékek 
összege, energiaegységre számítva;
d) végtermék:
- energiaegységre számított széntartalom;
(2) 2011. január 1-je előtt a tüzelőanyagok 
tekintetében alapkövetelményeket 
dolgoznak ki az e melléklet (1) bekezdése 
szerint mért, teljes életciklusra számított 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 
alapján. A követelmények magukban 
foglalják a tüzelőanyag-szállító mérési 
eredményeit a legjobb összteljesítménnyel 
vagy a legjobb három szállító átlagával. 
Adott esetben különbséget tesznek könnyű 
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és nehéz hagyományos nyersolaj között.
(3) 2011. január 1-jéből a 7a. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott szén-dioxid-
egyenérték csökkentést a kitermelési helyek 
tekintetében alapértelmezett értékekre vagy 
rögzített szén-dioxid-egyenértékekre lehet 
alapozni, a „well-to-wheel” megközelítést 
alapul véve. A tüzelőanyag-szállítók pozitív 
értelemben eltérhetnek ettől az értéktől, ha 
bizonyítani tudják, hogy termékeik az 
alapértelmezett értékhez képest 
alacsonyabb üvegházhatást okozó gázokra 
vonatkozó teljesítménnyel rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokból származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátásával a megújuló 
energiáról szóló irányelvben fognak és kell foglalkozni, mivel ez az irányelv a fosszilis eredetű 
tüzelőanyagokkal foglalkozik. A Bizottság decemberben tesz javaslatot a megújuló energiáról 
szóló irányelvre, amely egyben egy eszközt is meghatároz majd a bioüzemanyagok életciklus-
elemzésen alapuló ÜHG-kibocsátásának kiszámítására. Jogilag zavart okoz, ha két irányelv is 
szabályozza a fenntarthatósági kritériumokat.

Módosítás, előterjesztette: Claude Turmes

Módosítás: 119
MELLÉKLET

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

VIB. MELLÉKLET
A TÜZELŐANYAGOKRA VONATKOZÓ 
FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK
A fenntarthatósági kritériumok alapját egy 
olyan rendszer képezi, amelyben a 
tüzelőanyag nyersanyagának forrása 
visszakövethető, a fenntartható biomassza 
termelési láncban részt vevő valamennyi 
vállalat tanúsítással rendelkezik.
A kritériumok többek között biztosítják, 
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hogy:
- nem éri jelentős negatív hatás a 
biodiverzitást, és nem történik nyersanyag-
előállítás vagy -kitermelés értékes 
természetvédelmi vagy államilag védett 
területek közelében, kivéve ha az 
hulladékáramból vagy fahulladékból áll;
- nem történik erdőirtás vagy nettó 
veszteség a szénkészletben (például vizes 
területek vagy állandó gyepterületek) a 
talajban vagy a talaj felett a tüzelőanyag 
nyersanyagának előállítása miatt;
- betartják a nemzetközi egyezményeket és 
rendeleteket, különösen tekintettel az ILO 
előírásaira és a bennszülöttek védelmére 
irányuló ENSZ-egyezményekre;
- nem éri jelentős negatív hatás a 
vízforrásokat;
- a kitermelés vagy a tüzelőanyagok 
nyersanyagainak előállítása nem érinti 
hátrányosan a levegő-, víz- és 
talajminőséget;
- rendszeres jelentési kötelezettség a 
bionyersanyag-előállítás társadalmi 
következményeiről, nevezetesen az 
élelmiszerárakra gyakorolt hatásról, annak 
bizonyítása érdekében, hogy nem érik 
negatív hatások többek között az 
élelmezésbiztonságot;
- a helyi közösségek/lakosság képviselete 
által kiadott beleegyezési nyilatkozat;
- nyilvános hozzáférés az információkhoz 
és részvétel;
- rendszeres jelentéstételi kötelezettség 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
földhasználat megváltozásának vagy a 
mezőgazdasági tevékenységek 
áthelyezésének nincs közvetett negatív 
hatása;
- a biomasszából származó nem fosszilis 
tüzelőanyagok a fosszilis tüzelőanyagokhoz 
képest legalább 60%-os csökkenést 
eredményeznek az üvegházhatást okozó 



AM\688588HU.doc 77/80 PE396.443v01-00

Külső fordítás

HU

gázok kibocsátásában;

Or. en

Indokolás

Az EU piacán értékesített valamennyi tüzelőanyagnak meg kell felelnie a fenntarthatósági 
kritériumoknak. Amennyiben a biomasszából előállított tüzelőanyagoktól azt várják, hogy 
lényeges módszer legyen az e jogszabály szerinti megfelelőség eléréséhez, kiemelten figyelni 
kell arra, hogy ne alakuljanak ki ellentétes környezeti vagy éghajlati hatások. E 
kritériumoknak garantálniuk kell, hogy nem éri jelentős negatív hatás többek között a 
biodiverzitást, a levegő-, víz- és talajminőséget és az élelmezésbiztonságot. 

Módosítás, előterjesztette: Umberto Guidoni

Módosítás: 120
MELLÉKLET

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

VIB. MELLÉKLET
A TÜZELŐANYAGOKRA VONATKOZÓ 
FENNTARTHATÓSÁGI KRITÉRIUMOK
A fenntarthatósági kritériumok alapját egy 
olyan rendszer képezi, amelyben a 
tüzelőanyag nyersanyagának forrása 
visszakövethető, a fenntartható biomassza 
termelési láncban részt vevő valamennyi 
vállalat tanúsítással rendelkezik.
A kritériumok többek között biztosítják, 
hogy:
- nem éri jelentős negatív hatás a 
biodiverzitást, és nem történik nyersanyag-
előállítás vagy -kitermelés értékes 
természetvédelmi vagy államilag védett 
területek közelében, kivéve ha az 
hulladékáramból vagy fahulladékból áll;
- nem történik erdőirtás vagy nettó 
veszteség a szénkészletben (például vizes 
területek vagy állandó gyepterületek) a 
talajban vagy a talaj felett a tüzelőanyag 
nyersanyagának előállítása miatt;
- betartják a nemzetközi egyezményeket és 
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rendeleteket, különösen tekintettel az ILO 
előírásaira és a bennszülöttek védelmére 
irányuló ENSZ-egyezményekre;
- nem éri jelentős negatív hatás a 
vízforrásokat;
- a kitermelés vagy a tüzelőanyagok 
nyersanyagainak előállítása nem érinti 
hátrányosan a levegő-, víz- és 
talajminőséget;
- rendszeres jelentési kötelezettség a 
bionyersanyag-előállítás társadalmi 
következményeiről, nevezetesen az 
élelmiszerárakra gyakorolt hatásról, annak 
bizonyítása érdekében, hogy nem érik 
negatív hatások többek között az 
élelmezésbiztonságot;
- a helyi közösségek/lakosság képviselete 
által kiadott beleegyezési nyilatkozat;
- nyilvános hozzáférés az információkhoz 
és részvétel;
- rendszeres jelentéstételi kötelezettség 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
földhasználat megváltozásának vagy a 
mezőgazdasági tevékenységek 
áthelyezésének nincs közvetett negatív 
hatása;
- a biomasszából származó nem fosszilis 
tüzelőanyagok a fosszilis tüzelőanyagokhoz 
képest jelentős csökkenést eredményeznek 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásában;

Or. en

Indokolás

Az EU piacán értékesített valamennyi tüzelőanyagnak meg kell felelnie a fenntarthatósági 
kritériumoknak. Amennyiben a biomasszából előállított tüzelőanyagoktól azt várják, hogy 
lényeges módszer legyen az e jogszabály szerinti megfelelőség eléréséhez, kiemelten figyelni 
kell arra, hogy ne alakuljanak ki ellentétes környezeti vagy éghajlati hatások. E 
kritériumoknak garantálniuk kell, hogy nem éri jelentős negatív hatás többek között a 
biodiverzitást, a levegő-, víz- és talajminőséget és az élelmezésbiztonságot.
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Módosítás, előterjesztette: Andres Tarand és Anders Wijkman

Módosítás: 121
MELLÉKLET

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

FENNTARTHATÓSÁGI MUTATÓ ÉS A 
BIOÜZEMANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSÁRA 
ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 
KÜSZÖBÉRTÉKEK
A VIa. és VIb. melléklet rendelkezésein túl 
minden egyes motor tekintetében minden 
egyes bioüzemanyagot vagy más 
energiaátalakítási technológiát (pl. 
tüzelőanyag-cellák) egy egységes, közös és 
tudományosan megalapozott 
fenntarthatósági mutató alapján értékelni 
és tanúsítani kell, amely mutató 
megállapítja a 7ba. cikk (4) bekezdésében 
említett küszöbértéket, amely legalább az 
ÜHG-kibocsátás 50%-os csökkentésével és 
az energiahatékonyság 100%-os 
növekedésével egyenértékű a normál belső 
égésű motorokban használt Eurosuper 95 
benzinhez képest; amennyiben a biomasszát 
szántóföldön termesztett növényekből 
nyerik, a mutató magában foglalja a 
biomassza hektáronkénti minimális 
hozamát 5 tonna olajegyenértékben 
számítva, valamint a maximális 
vegyianyag- és öntözési ráfordítást 
hektáronként.
A módszertant és a fenntarthatósági mutató 
pontos megfogalmazását a 11. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás keretében 
kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Segítséget jelent, ha a komitológiai eljárás keretében a viták megkezdése előtt az Európai 
Parlament iránymutatást ad a módszerekről.
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