
PR\676597HU.doc PE 392.119v01-00

Külső fordítás

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

IDEIGLENES
2007/0019(COD)

19.7.2007

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

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Dorette Corbey



PE 392.119v01-00 2/34 PR\676597HU.doc

Külső fordítás

HU

PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

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

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

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

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

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

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

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a 
jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak javításokat a végleges szöveg 
kidolgozásának elősegítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy 
kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű javasolt 
módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2007)0018)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, 95. cikkére, valamint 175. 
cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez 
(C6-0061/2007),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és az Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottság véleményére (A6-0000/2007),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(2) A levegőszennyezésre vonatkozó 
közösségi tematikus stratégiáról szóló, a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 

(2) A levegőszennyezésre vonatkozó 
közösségi tematikus stratégiáról szóló, a 
Tanácsnak és az Európai Parlamentnek 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.



PE 392.119v01-00 6/34 PR\676597HU.doc

Külső fordítás

HU

címzett bizottsági közlemény1 célokat 
tűzött ki a légszennyező anyagok 
kibocsátásának 2020-ig történő 
visszafogása érdekében. E célok 
meghatározása széles körű költség-haszon 
elemzés alapján történt. A közlemény 
előirányozta különösen, hogy a 2000. évi 
értékekhez képest az SO2-kibocsátást 82%-
kal, az NOx-kibocsátást 60%-kal, az illó 
szerves vegyületek kibocsátását 51%-kal, a 
PM2,5 elsődleges porfrakció kibocsátását 
59%-kal kell mérsékelni. Az 
üzemanyagtöltő állomásokon a 
környezetbe jutó illó szerves vegyületek 
tekintetében a 98/70/EK irányelvet későbbi 
jogi aktusban kell majd módosítani.

címzett bizottsági közlemény1 célokat 
tűzött ki a légszennyező anyagok 
kibocsátásának 2020-ig történő 
visszafogása érdekében. E célok 
meghatározása széles körű költség-haszon 
elemzés alapján történt. A közlemény 
előirányozta különösen, hogy a 2000. évi 
értékekhez képest az SO2-kibocsátást 82%-
kal, az NOx-kibocsátást 60%-kal, az illó 
szerves vegyületek kibocsátását 51%-kal, a 
PM2,5 elsődleges porfrakció kibocsátását 
59%-kal kell mérsékelni. Mindazonáltal, 
az Európai Parlament a 
levegőszennyezésről szóló tematikus 
stratégiáról szóló, 2006. szeptember 26-i 
állásfoglalásában1ambíciózusabb 
csökkentési célokra hívott fel, azaz a NOx-
kibocsátás 65%-os, a VOC-kibocsátás 
55%-os, valamint a primer PM2,5 61%-os 
csökkentésére. E törekvésnek tükröződnie 
kell ebben az irányelvben. Az 
üzemanyagtöltő állomásokon a 
környezetbe jutó illó szerves vegyületek 
tekintetében a 98/70/EK irányelvet későbbi 
jogi aktusban szintén módosítani kell.
___________________________

1 HL C 306. E, 2006.12.15., 176. o.

Indokolás
Az Európai Parlament ambíciózusabb politikára hívott fel a levegőszennyezés elleni küzdelem 
érdekében. A levegőszennyezésről szóló valamennyi jogszabálynak összhangban kell lennie e 
törekvéssel.

Módosítás: 2
(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A Közösség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan a Kiotói 
Jegyzőkönyvben vállalásokat tett az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
mérséklése érdekében. E kibocsátás 20%-a 

(3) A Közösség a 2008-tól 2012-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan a Kiotói 
Jegyzőkönyvben vállalásokat tett az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 
mérséklése érdekében. E kibocsátás 20%-a 

    
1 A Bizottság közleménye a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: Tematikus stratégia a 
levegőszennyezésről, COM(2005) 446.
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jelenleg a közúti közlekedésből származik. 
A Közösség még vizsgálja, hogy az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 
illetően a kiotói kötelezettségvállalás 
tárgyidőszaka után milyen mértékű 
csökkentésre lesz kívánatos törekedni. A 
jövőbeni célok teljesítéséhez valamennyi 
gazdasági ágazatnak hozzá kell járulnia.

jelenleg a közúti közlekedésből származik. 
A Közösség emellett egy globális 
megállapodás keretében az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 2020-ig 
történő 30%-os csökkentése mellett is 
kötelezettséget vállalt, továbbá 
egyoldalúan vállalta egy 20%-os 
csökkentés megvalósítását. E célok 
teljesítéséhez valamennyi gazdasági 
ágazatnak hozzá kell járulnia.

Indokolás

A Bizottság által a 2012 utáni időszakra javasolt 30%-os vagy 20%-os célkitűzést a Tanács és 
a Parlament is támogatja. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséről szóló 
valamennyi jogszabálynak összhangban kell lennie e törekvéssel.

Módosítás: 3
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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



PE 392.119v01-00 8/34 PR\676597HU.doc

Külső fordítás

HU

vonatkozó, hanem társadalmi kritériumok 
bevezetésére is sor kerüljön.

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.

Módosítás: 4
(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.

(15) A benzinhez adagolt etanol 
mennyisége és a gőznyomás között 
nemlineáris összefüggés áll fenn. Annak 
érdekében, hogy a benzin gőznyomásának 
a hozzáadott etanol százalékos arányából 
származó növekedése ne legyen 
aránytalanul magas, meg kell határozni a 
minimálisan hozzáadandó etanol 
százalékos arányát, amely feltétele az 
eltérések lehetővé tételének e kevert 
benzinek esetében.

Indokolás
Az etanol hozzáadása megnövekedett gőznyomást eredményezhet. Fontos annak biztosítása, 
hogy e jogszabály eredményeként ne következzen be növekedés a legnagyobb megengedett 
gőznyomás tekintetében.

Módosítás: 5
(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. 

(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 
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Mivel ma ez nincs így, a bioüzemanyag-
piac fejlődésének segítése érdekében meg 
kell növelni az etanolt tartalmazó 
benzinkeverékek gőznyomására vonatkozó 
határértéket.

bioüzemanyag-piac fejlődésének segítése 
érdekében meg kell növelni az etanolt 
tartalmazó benzinkeverékek gőznyomására 
vonatkozó határértéket. Az eltérés nem 
vezethet a VOC-kibocsátás általános 
növekedéséhez. Ezért csökkenteni kell a 
gőznyomás maximális szintjeit.

Indokolás

Az etanol hozzáadása megnövekedett gőznyomást eredményezhet. Fontos annak biztosítása, 
hogy a Bizottság által javasolt eltérés ne eredményezze a jelenlegi legnagyobb megengedett 
gőznyomás növekedését.

Módosítás: 6
(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 
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 
meghatározott iránymutatások alapján 
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.
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Indokolás

A Bizottság az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának ellenőrzését javasolja a 
tüzelőanyagok teljes életciklusa során, majd pedig e kibocsátások csökkentését. A demokrácia 
szempontjából lényeges, hogy az Európai Parlament és a Tanács határozza meg az 
ellenőrzéskor alkalmazott módszerek irányát, ahelyett, hogy az teljes egészében a 
komitológiai eljárásra hárulna.

Módosítás: 7
(22A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(22a) Új, tisztább motortechnológiákat 
fejlesztettek ki a belvízi hajók számára. 
Ezek a motorok csak nagyon alacsony 
kéntartalmú tüzelőanyaggal működnek. A 
belvízi hajók tüzelőanyagainak 
kéntartalmát a lehető legrövidebb időn 
belül, egyetlen lépésben fogják 
csökkenteni.

Indokolás

A légszennyezés megakadályozása érdekében alkalmazott korszerű, fejlett szűrőtechnikával 
rendelkező, tiszta hajómotorok csak nagyon alacsony kéntartalmú tüzelőanyagokkal 
működtethetők. A Bizottság javaslata értelmében a belvízi hajózásban használt tüzelőanyagok 
kéntartalmát két lépésben kell csökkenteni. Ugyanakkor hasznosabb lenne az alacsonyabb 
kéntartalmú tüzelőanyagok gyorsabb bevezetése és a két lépés összekapcsolása.

Módosítás: 8
1. CIKK, -1. pont (új)

1. cikk (98/70/EK irányelv)

-1. Az 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:

„1. cikk
Hatály

Ez az irányelv egészségügyi és 
környezetvédelmi szempontok 
figyelembevételével meghatározza a külső 
gyújtású és a sűrítéses gyújtású motorral 
felszerelt járművekhez, valamint egyéb 
motortechnológiákhoz használandó 
tüzelőanyagokra vonatkozó műszaki 
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előírásokat.”

Indokolás
Ez idáig a tüzelőanyagok minőségéről szóló irányelv csak a tüzelőanyagok minőségét 
szabályozta; a javasolt módosítás értelmében a tüzelőanyagok tekintetében bevezetnék az 
üvegházhatást okozó gázok csökkentésére vonatkozó követelményt is. A tüzelőanyagok 
gyártóinak meg kell felelniük e követelménynek, többek között azáltal, hogy az üvegházhatást
okozó gázok tekintetében megfelelő egyensúllyal rendelkező tüzelőanyagokat (például 
hidrogén) állítanak elő. Ennek lehetővé tétele érdekében az irányelv hatályát ki kell bővíteni.

Módosítás: 9
1. CIKK, 1A. PONT (új)

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

1a. A 2. cikk első bekezdése a következő 
5a. ponttal egészül ki:
„5a. Az „üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos teljesítmény” a 
tüzelőanyagban jelen lévő, szén-dioxid-
egyenértékben mért üvegházhatást okozó 
gázok mennyiségét jelenti, amelyhez 
hozzáadódik a kitermelésből és a 
feldolgozási folyamatból, a szállításból, az 
értékesítésből és a földhasználat 
változásaiból származóan kibocsátott 
szén-dioxid-egyenértékek összege, 
csökkentve a tüzelőanyagok előállításához 
kapcsolódó szűrésnek, tárolásnak vagy 
ülepedésnek betudható szén-dioxid-
egyenérték kibocsátás-megtakarításával.

Indokolás

A tüzelőanyagok gyártóinak 2020-ra 20%-kal kell javítaniuk a tüzelőanyagok vonatkozásában 
az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos teljesítményt. Ezért pontosan meg kell határozni 
a fogalom jelentését. 

Módosítás: 10
1. CIKK, 2. (C) PONT 

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

3. A III. mellékletben előírt jellemzőkkel 
rendelkező tüzelőanyagot árusításkor el 

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

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 »Kis bioüzemanyag-tartalmú 
benzin « megjelöléssel.”

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 legfeljebb 5% 
mennyiségű bioüzemanyagot tartalmazó benzinre a „benzin” meghatározást kell alkalmazni, 
míg az 5–10% mennyiségű bioüzemanyagot tartalmazó benzint „kis bioüzemanyag-tartalmú 
benzin” elnevezéssel kell illetni.

Módosítás: 11
1. CIKK, 3. (C) PONT

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 10 
mg/kg.

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.

Indokolás

A Bizottság javasolja a nem közúti mozgó gépekben, a mezőgazdaságban használt 
traktorokban és az erdészeti gépekben felhasznált tüzelőanyagok kéntartalmának 
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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. mellékletben meghatározottak szerint.

Módosítás: 12
1. CIKK, 3D) PONT

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 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.

Indokolás

A légszennyezés megakadályozása érdekében alkalmazott korszerű, fejlett szűrőtechnikával 
rendelkező, tiszta hajómotorok csak nagyon alacsony kéntartalmú tüzelőanyagokkal 
működtethetők. A Bizottság javaslata értelmében a belvízi hajózásban használt tüzelőanyagok 
kéntartalmát két lépésben kell csökkenteni. Ugyanakkor hasznosabb lenne az alacsonyabb 
kéntartalmú tüzelőanyagok gyorsabb bevezetése és a két lépés összekapcsolása. A
finomítóknál ebből adódóan jelentkező többlet széndioxid-kibocsátás kellő mértékben 
ellensúlyozható kevesebb szén-dioxidot kibocsátó, hatékonyabb motorok alkalmazásával. 
Ezenkívül fontos, hogy a belvízi hajózásban felhasznált tüzelőanyagok megfeleljenek a közúti 
járművekre vonatkozó valamennyi követelménynek, a IV. mellékletben meghatározottak 
szerint.

Módosítás: 13
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 

1. A tagállamok előírják, hogy 2009. január 
1-jétől a közúti közlekedésben és a nem 
közúti mozgó gépekben történő 
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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.

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

Indokolás

Lásd a 15. módosítás indokolását.

Módosítás: 14
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 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.

Indokolás

Lásd a 15. módosítás indokolását.

Módosítás: 15
1. CIKK, 5. PONT

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

3. A teljes életciklus során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok mennyiségére 

3. A teljes életciklus során kibocsátott 
üvegházhatást okozó gázok 
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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.

energiaegységre számított 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, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással kell 
elfogadni, a VIa. mellékletben 
meghatározott iránymutatások alapján.

Indokolás

A Bizottság azt javasolja, hogy a kitermeléstől a gépjárművekben történő felhasználásig (well 
to wheel) kibocsátott, üvegházhatást okozó gázok mérésére szolgáló módszertan 
megállapítását hagyják a komitológiai eljárásra. Ugyanakkor néhány kifejezett politikai 
jellegű probléma kapcsolódik az alkalmazandó módszer kérdéséhez. Ezért a Parlamentnek 
bizonyos iránymutatásokat kell meghatároznia, amelyek a komitológiai eljárás alapjául 
szolgálhatnak. Az üvegházhatást okozó gázok csökkentése tekintetében hasznosabb lenne, ha 
öt lépésben, lépésenként 2%-os csökkentést hajtanának végre, mint ha 10 évig évi 1%-kal 
csökkentenék a kibocsátást, mivel könnyebb a kétévenkénti 2%-os csökkentés megvalósítása. 
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Módosítás: 16
1. CIKK, 5. PONT

7ba. cikk (új) (98/70/EK irányelv)

7ba. cikk
A bioüzemanyagokra vonatkozó 

fenntarthatósági kritériumok
1. Csak azok a bioüzemanyagok 
tekinthetők a 7a. cikkben meghatározott 
cél megvalósításával összhangban 
lévőnek, amelyek az életciklus alapján 
megfelelnek a termelés 
fenntarthatóságára és az üvegházhatást 
okozó gázokkal kapcsolatos teljesítményre
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.
4. A VIb. mellékletben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumokat a 11. cikk 
(2) bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
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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.
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Módosítás: 17
1. CIKK, 6. PONT

8a. cikk (98/70/EK irányelv)

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

2010. január 1-jétől kezdődően tilos az 
MMT fémadalék tüzelőanyagokban 
történő felhasználása. A 
tüzelőanyagokban található, az MMT-től 
eltérő fémadalékok használatával 
összefüggésben a Bizottság egy megfelelő 
vizsgálati módszert fejleszt ki.

Indokolás

Néhány tagállamban MMT-t adagolnak a benzinhez az Oroszországból behozott rossz 
minőségű benzin feljavítására. Az MMT és más fémadalékok használata rendkívül 
környezetkárosító. Az MMT könnyen helyettesíthető kevésbé káros anyagokkal, ezért 2010-től 
be kell tiltani ezen adalékanyag alkalmazását. A többi fémadalék tekintetében a Bizottság 
megfelelő vizsgálati módszert dolgoz ki.

Módosítás: 18
1. CIKK, 7. PONT

9. cikk, ca) pont (új) (98/70/EK irányelv)

ca) a sarkvidéki éghajlat, illetve 
különösen hideg téli időjárási viszonyok 
meghatározása azzal a céllal, hogy a 
fogalommeghatározás csak azon 
területekre vonatkozzon, ahol a 
körülmények indokolják a gőznyomás 
maximális értékének magasabb szintjét.

Indokolás
Azok a tagállamok, ahol sarkvidéki az éghajlat, illetve ahol télen különösen hideg időjárási 
viszonyok uralkodnak, jogosultak arra, hogy a gőznyomás maximális értékét magasabb 
szintben állapítsák meg. A „sarkvidéki éghajlat, illetve különösen hideg téli időjárási 
viszonyok” Bizottság által javasolt fogalommeghatározása túlságosan általános. Ezért 
megfontolandó, hogy e meghatározást lehetséges lenne-e csak azokra a régiókra korlátozni, 
amelyek valóban jogosultak a gőznyomás maximális értékének magasabb szintjére.

Módosítás: 19
1. CIKK, 7. PONT
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9. cikk, f) pont (98/70/EK irányelv)

f) a tüzelőanyagokhoz adagolt 
fémadalékok alkalmazásáról.

f) a tüzelőanyagokhoz adagolt 
fémadalékok alkalmazásáról, az MMT 
kivételével.

Indokolás
Lásd a 20. módosítás indokolását.

Módosítás: 20
1. CIKK, 7. PONT

9. cikk, fa) pont (új) (98/70/EK irányelv)

fa) a benzinben és a dízelolajban 
felhasznált összetevők összmennyisége, 
tekintettel az EU környezetvédelmi 
jogszabályaira, ideértve a vízről szóló
keretirányelvben és a származékos 
irányelvekben meghatározott 
célkitűzéseket.

Indokolás
Bizonyított tény, hogy a víztesteket időként szennyezik a dízelolajban és a benzinben használt 
összetevők, úgymint az MTBE vagy az ETBE, vagy más összetevők, például a benzol. Ezt a 
vízről szóló keretirányelv és más uniós környezetvédelmi jogszabályok figyelembevételével ki 
kell vizsgálni.

Módosítás: 21
1. CIKK, 12. PONT, - 1. BEKEZDÉS (új)
III. melléklet, táblázat (98/70/EK irányelv)

A „Gőznyomás, nyári időszak” sorban a 
„Maximum” oszlopban szereplő bejegyzés 
helyébe „56,0 (5)” lép.

Indokolás

A III. melléklet a 0–5% közötti bioüzemanyag-tartalmú benzinre vonatkozik. Mivel az 5–10% 
közötti mennyiségben bioüzemanyagot tartalmazó benzin „kis bioüzemanyag-tartalmú 
benzinnek” minősül, helyénvaló továbbra is egyszerűen „benzinként” hivatkozni a 0–5%-os 
kategóriára, a 98/70/EK irányelv jelenlegi, módosítatlan változatával összhangban. 
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Módosítás: 22
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 az éghajlat, illetve ahol 
télen különösen hideg időjárási viszonyok 
uralkodnak, a legnagyobb gőznyomás 
nem haladhatja meg a 66 kPa-t. Ha a 
tüzelőanyag bioüzemanyagot tartalmaz, a 
megengedett legnagyobb nyári gőznyomás 
4 kPa-lal meghaladhatja az 56 kPa-t (lásd 
VI. melléklet), 3%-os minimális 
bioüzemanyag-tartalom esetén.

Indokolás

A III. melléklet a 0–5% közötti bioüzemanyag-tartalmú benzinre vonatkozik. Mivel az 5–10% 
közötti mennyiségben bioüzemanyagot tartalmazó benzin „kis bioüzemanyag-tartalmú 
benzinnek” minősül, helyénvaló továbbra is egyszerűen „benzinként” hivatkozni a 0–5%-os 
kategóriára, a 98/70/EK irányelv jelenlegi, módosítatlan változatával összhangban. 

Módosítás: 23
1. CIKK, 13a) PONT

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 „6” lép;

Indokolás

Kívánatos a káros policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) kibocsátásainak az abszolút 
minimálisra való csökkentése. A Bizottság 11%-ról 8%-ra kívánja csökkenteni a megengedett 
legnagyobb PAH-tartalmat. Azonban az EU-ban az üzemanyagok átlagosan megközelítőleg 
3% PAH-t tartalmaznak, és a PAH-tartalom csak néhány kivételes esetben haladja meg a 6%-
ot. A megállapított maximális mennyiség ezért tovább csökkenthető 6%-ra.

Módosítás: 24
1. CIKK, 15A. PONT (új)

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

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

Indokolás

Egyértelműbben meg kell határozni annak pontos módját, hogy hogyan ellenőrizhető és 
csökkenthető a tüzelőanyagok tekintetében az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
teljesítmény. A két új melléklet e célt szolgálja.

Módosítás: 25
MELLÉKLET

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

Típus: Nagy bioüzemanyag-tartalmú 
benzin

Típus: Kis bioüzemanyag-tartalmú benzin

Indokolás

Az V. melléklet rendelkezéseket tartalmaz a 0–10% mennyiségben bioüzemanyagot tartalmazó 
benzinre vonatkozóan. Az ilyen mennyiségben bioüzemanyagot tartalmazó benzin esetében 
félrevezető a „nagy bioüzemanyag-tartalmú” benzin elnevezés. Ezt a kifejezést csupán a 
jelentősen nagyobb mértékben bioüzemanyagot tartalmazó benzinre kellene alkalmazni. 
Ezenkívül jobb, ha külön kategória létezik a 0–5%-os bioüzemanyag-tartalomra, és az 5–
10%-os bioüzemanyag-tartalomra.

Módosítás: 26
MELLÉKLET

V. melléklet, táblázat, 3. sor, 4. oszlop (98/70/EK irányelv)

Gőznyomás, nyári időszakban Gőznyomás, nyári időszakban

60,0 (4) 56,0 (4)

Indokolás

Lásd a 25. módosítás indokolását.

Módosítás: 27
MELLÉKLET

V. melléklet, táblázat, 7. sor, 2. francia bekezdés (98/70/EK irányelv)

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

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

Lásd a 25. módosítás indokolását.

Módosítás: 28
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 66,0 kPa-t. Ha 
a tüzelőanyag etanolt tartalmaz, a 
megengedett legnagyobb nyári gőznyomás 
a VI. mellékletben előírt mértékben 
meghaladhatja a 60 kPa-t

Indokolás

Lásd a 25. módosítás indokolását.

Módosítás: 29
MELLÉKLET

VI. melléklet (98/70/EK irányelv)

AZ ETANOLTARTALMÚ BENZINEK 
GŐZNYOMÁSÁNAK MEGENGEDETT 

ELTÉRÉSE

A BIOÜZEMANYAGOT TARTALMAZÓ
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 4 kPa eltérés megengedhető, kizárólag 3–
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etanoltartalom-értékek esetén a 
gőznyomás megengedett eltérését lineáris 
interpolációval kell meghatározni a 
közvetlenül az adott közbenső 
etanoltartalom alatt, illetőleg felett 
található etanoltartalomhoz tartozó 
értékekből.

10% mennyiségű bioüzemanyag 
hozzáadása esetén.

Indokolás
A javasolt eltérés a gőznyomásnak akár 68 kPa-ra való növekedését eredményezné, és a 
megnövekedett VOC-kibocsátások következtében rontaná a levegő minőségét. Ugyanakkor az
etanol vagy más bioüzemanyagok hozzáadása fontos eszköz lehet a gyártók számára az 
általuk előállított tüzelőanyagok tekintetében az üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
teljesítmény javítására. Ezért a levegőminőség romlásának elkerülése érdekében a teljes 
maximális gőznyomást 56 kPa szintre kell csökkenteni. Ezenkívül megengedhető egy 
legfeljebb 4 kPa-os eltérés. Ezzel a megközelítéssel – még az eltéréssel is – a maximális 
gőznyomás nem fogja meghaladni a 60 kPa-t és nem növekszik a levegő szennyezettsége.
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Módosítás: 30
MELLÉKLET

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

VIA. MELLÉKLET
A TELJES ÉLETCIKLUSRA 
SZÁMÍTOTT, ÜVEGHÁZHATÁST 
OKOZÓ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁNAK 
MÉRÉSI MÓDSZERE, VALAMENNYI 
TÜZELŐANYAG 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 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 
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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 gyártójának 
mérési eredményeit a legjobb 
összteljesítménnyel vagy a legjobb három 
gyártó átlagával. Adott esetben 
különbséget tesznek könnyű 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 
tüzelőanyagok gyártói pozitív értelemben 
eltérhetnek ettől az értéktől, ha 
bizonyítani tudják, hogy termékeik az 
alapértelmezett értékhez képest 
alacsonyabb üvegházhatást okozó gázokra 
vonatkozó teljesítménnyel rendelkeznek.

Indokolás
Ez a melléklet iránymutatásokat ad a különféle tüzelőanyagokból (pl. fosszilis tüzelőanyagok, 
bioüzemanyagok, hidrogén) származó szén-dioxid mérésére szolgáló módszertanokra 
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vonatkozóan. Ha a gyártók új tüzelőanyagok – úgymint hidrogén – alkalmazásával el tudják 
érni a 7a. cikkben megállapított széndioxid-csökkentési célokat, ez nagy növekedéshez vezetne 
az új gépjármű-technológiákba történő beruházások terén.
A módszertannak három része van: az első leírja az ÜHG-kibocsátások ellenőrzési folyamatát 
az egész láncban. A második alapkövetelményeket állapít meg az ÜHG-kibocsátások
csökkentésére vonatkozóan. Az utolsó a csökkentési szakaszt írja le és bevezeti az 
alapértelmezett értékek alkalmazásának lehetőségét.
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Módosítás: 31
MELLÉKLET

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

VIB. MELLÉKLET 
A BIOÜZEMANYAGOK 
ELŐÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 
FENNTARTHATÓSÁGI 
KRITÉRIUMOK
Biodiverzitás
A biodiverzitással kapcsolatos kritériumok 
alapját egy olyan rendszer képezi, 
amelyben a biomassza forrása legalább 
részben visszakövethető, a minősített 
biomassza keverhető nem minősített 
biomasszával, valamint a fenntartható 
biomassza termelési láncban részt vevő 
valamennyi vállalat tanúsítással 
rendelkezik. Ez a rendszer biztosítja, 
hogy:
- nem történik biomassza-termelés értékes 
természetvédelmi vagy államilag védett 
területek közelében, kivéve ha az
hulladékáramból vagy fahulladékból áll;
- nem történik erdőkivágás a biomassza-
termelés miatt;
- betartják a nemzetközi egyezményeket és 
rendeleteket;
- nem következik be vízhiány a 
bioüzemanyag-termelés következtében.
Társadalmi kritériumok
A bioüzemanyagok előállításával 
kapcsolatos társadalmi kritériumok 
magukban foglalják az alábbi elemeket:
- jelentési kötelezettség a bionyersanyag-
előállítás társadalmi következményeiről, 
nevezetesen az élelmiszerárakra gyakorolt 
hatásról;
- a helyi közösségek/lakosság képviselete 
által kiadott beleegyezési nyilatkozat 
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Indokolás

A biomassza-termelés komoly biodiverzitással kapcsolatos és társadalmi kérdéseket vethet fel. 
Az üzemanyagok minőségéről szóló felülvizsgált irányelv ösztönöz a viszonylag kis 
mennyiségű üvegházhatást okozó gázt tartalmazó biomassza előállítására, ugyanakkor 
szükségessé válnak a biodiverzitással kapcsolatos és társadalmi kritériumok is. A javasolt 
ellenőrzési rendszer biztosítja a biomassza eredetének hatékony ellenőrzését annak 
biztosítása érdekében, hogy nem károsodik a biodiverzitás, ugyanakkor lehetővé teszi a széles 
körű végrehajtást. A társadalmi kritériumok alapját a megfelelő információknak és a helyi 
beleegyezésnek kell képezniük.
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INDOKOLÁS

A tüzelőanyagok minőségéről szóló irányelv felülvizsgálatának két célja van. Elsősorban a 
levegőminőség javítása, többek között a kén és a policiklikus aromás vegyületek 
kibocsátásának mérséklése által. A második cél az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez való 
hozzájárulás a közlekedésben felhasznált tüzelőanyagokból származó, üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásának csökkentésével. A második cél figyelemre méltó politikai döntést 
képvisel. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozóan először méréseket kell 
végezni a teljes életciklusuk során: a kitermelési és előállítási szakasztól kezdve a szállításon 
és a forgalmazáson át a végső felhasználásig. A következő lépés a kibocsátások csökkentése. 
Ez az első alkalom, hogy egy konkrét termék (tüzelőanyag) tekintetében csökkentési célt 
állapítottak meg az életciklus elemzése alapján. Érdekes, hogy az amerikai Kalifornia állam 
többé-kevésbé ezzel egy időben hasonló kezdeményezést jelentett be, amelynek 
eredményeként megnőtt az USA-val folytatott termékeny együttműködés jövőbeni lehetősége. 
A politikai tárgyalások előkészítése érdekében az Európai Parlament Környezetvédelmi 
Bizottságának koordinátorai egy tanulmányt kértek. „A fenntarthatósági kritérium beépítése a 
tüzelőanyagok minőségéről szóló irányelvbe” című tanulmányt július elején tették közzé. 
Július 5-én az ENVI bizottság és a politikákért felelős osztály workshopot szervezett, ahol a 
meghívott érdekelt felekből álló hallgatóság előtt szakértők ismertették véleményüket. A 
megbeszélésen mintegy ötvenen vettek részt, ideértve a Bizottság, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság, a tagállamok, a Tanács elnöksége, az olajipar, a környezetvédelmi 
mozgalom és a bioüzemanyag-gyártók képviselőit. Az elmúlt hónapokban az előadó számos 
megbeszélést szervezett, az érdekelt felekkel és szakértőkkel egyaránt. Májusban részt vett 
egy erről a témáról folytatott tanácskozáson Kaliforniában. A rendelkezésre álló lehetőségekre 
vonatkozó egyes határozatok – a levegőminőséggel és az éghajlatváltozással kapcsolatos 
célok tekintetében – magyarázatot igényelnek.

1. A levegő minősége

A tüzelőanyagok minőségéről szóló irányelv új szabványokat állapít meg a kén-dioxid és a 
policiklikus aromás szénhidrogének tekintetében. Ami a belvízi hajózásban használt 
tüzelőanyag kéntartalmát illeti, a Bizottság két lépésben megvalósítandó csökkentést javasol: 
2009. december 31-ig 300 mg/kg-ra, majd 2011. december 31-ig 10 mg/kg-ra. A Bizottság e 
kétlépcsős megközelítést azzal indokolja, hogy a tüzelőanyagok kéntartalmának csökkentése 
további energiafelhasználást igényel. Ugyanakkor ellenérvként felhozható, hogy az alacsony 
kéntartalmú tüzelőanyagok lehetővé teszik a hatékonyabb hajómotorok alkalmazását. A 
finomítóknál felmerülő nagyobb energiafelhasználást kellőképpen ellensúlyozza a hajók 
csökkentett tüzelőanyag-felhasználása. A hatékonyabb hajómotorok már forgalomban vannak.

A Bizottság a tüzelőanyagok megengedett legnagyobb policiklikus aromás szénhidrogén-
tartalmának 11%-ról 8%-ra történő csökkentését javasolja. Azonban az EU-ban az átlagos 
érték 3% és 4% között van, míg a 6%-os szintet csak néhány kivételes esetben haladják meg. 
Így a felső határérték 8%-ról 6%-ra való további csökkentése jelentősebb járulékos költségek 
nélkül megvalósítható.
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Gőznyomás és etanol
Egy másik kérdés a gőznyomás. Minél magasabb a gőznyomás, annál nagyobb az illékony 
szerves vegyületek (VOC) kibocsátása. Az illékony szerves vegyületek fontos szerepet 
töltenek be az ózon kialakulásában. Különösen meleg időjárás esetén, az ózonképződés súlyos 
egészségügyi problémát jelenthet. A Parlament a levegőminőségről szóló tematikus 
stratégiára vonatkozó állásfoglalásában ambiciózusabb megközelítés alkalmazására hívott fel, 
pontosan a VOC-kibocsátások egészségre gyakorolt káros hatása miatt. A Bizottság nem 
javasol további csökkentéseket, és a megengedett legnagyobb gőznyomás tekintetében meg 
kívánja őrizni a 60 kPa értéket, miközben meghagyja a 70 kPa-ra való növelés lehetőségét 
azokon a területeken, ahol sarkvidéki időjárási viszonyok uralkodnak, annak érdekében, hogy 
az autókat a sarkvidéki régiókban is be lehessen indítani. A Bizottság tulajdonképpen növelést 
javasolt abban az esetben, ha a tüzelőanyagot etanollal keverik. A tüzelőanyag etanollal 
történő keverése esetében az egyik járulékos hatás a gőznyomás növekedése, aminek 
következtében több VOC kerül a légkörbe. A gőznyomás növekedése nem egyenesen arányos 
a keveréshez felhasznált etanol mennyiségével: 5%-os aránynál eléri a maximumot, majd
ezen értéken felül fokozatosan csökkenni kezd.

Annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott javaslat készülhessen, az előadó megvizsgálta az 
USA-ban fennálló helyzetet. Az USA államainak többségében a megengedett legnagyobb 
gőznyomás lényegesen alacsonyabb, azaz 48 kPa. Az etanollal való keverés esetére sem írnak 
elő növelést, bár azok az államok, ahol a levegő minősége ezt megengedi, kihasználják ezt a 
lehetőséget. Nincsenek technikai akadályai annak, hogy hasonlóképpen alacsonyabb 
gőznyomást írjanak elő az EU-ban is. Az 56 kPa mértékű gőznyomás lehetségesnek tűnik. 
Ezenkívül még kérdéses, hogy milyen mértékben van szükség az etanolra vonatkozó 
kivételre. Tekintettel arra, hogy a gőznyomás már kis mennyiségű etanol hozzáadása esetén is 
gyorsan emelkedik, a gőznyomás növelésének csak egy kis mennyiség hozzáadása esetén 
történő engedélyezése rossz ösztönző lenne. Ebben az esetben az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának csökkentéséhez való kismértékű hozzájárulás a levegőminőség aránytalanul 
nagy mértékű romlásához vezetne. Az előadó ezért a 4 kPa mértékű eltérést javasolja, a 
tüzelőanyaghoz legalább 3 százalék bioüzemanyag hozzáadása esetén.

Javaslatok
Összefoglalva, az előadó az alábbiakra tesz javaslatot:

- a belvízi hajózásban használt tüzelőanyagok kéntartalmának gyorsított ütemben 
történő csökkentése

- a policiklikus aromás szénhidrogének megengedett legnagyobb mennyiségének 
csökkentése

- az MMT mint káros adalékanyag betiltása
- a gőznyomás csökkentése, valamint a kivételeknek csak abban az esetben történő 

engedélyezése, ha 3% és 10% közötti mértékben bioüzemanyagot adnak a 
tüzelőanyaghoz.

2. Üvegházhatást okozó gázok

A közúti közlekedés az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának megközelítőleg 20%-áért 
felelős az EU-ban. Annak érdekében, hogy 2020-ra megvalósuljon a széndioxid-kibocsátás 
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30%-os csökkentése, az autóknak jelentősen hatékonyabbá kell válniuk, ugyanakkor 
mérsékelni kell a tüzelőanyagokból származó széndioxid-kibocsátásokat. A Bizottság először 
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérését, majd 2011 és 2020 között azok évi 
1%-os csökkentését javasolja. A tüzelőanyagokból származó üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának hozzávetőlegesen 85%-a az autók motorjában történő égésből származik, 
15%-a pedig a termelés egészéből és a finomítási folyamatból, ideértve a tüzelőanyag 
szállítását és értékesítését is. A kibocsátások csökkentésére irányuló bizottsági javaslat teljes
körű támogatást érdemel. A csökkentés megvalósítása érdekében a tüzelőanyagok gyártói úgy 
is dönthetnek, hogy hatékonyabbá teszik a kitermelési és a finomítási folyamatot annak 
érdekében, hogy kevesebb energiát használjanak fel a kőolaj kitermeléséhez, valamint annak 
benzinné vagy dízelolajjá történő átalakításához. Összehasonlító kutatások szerint (például az 
IVL svéd környezetvédelmi kutatóintézet munkatársa, Kristina Holmgren eredményei alapján) 
az EU-ban működő finomítók egymástól eltérőek, és számos energiamegtakarítást szolgáló 
lehetőséggel mindmáig nem élnek. Egy másik lehetőség az alternatív tüzelőanyagok, úgymint 
a földgáz, a hidrogén vagy az LPG termelése és forgalmazása. Természetesen ezen alternatív 
tüzelőanyagok előállítása tekintetében ugyanazt a „well to wheel” elemzést kell végrehajtani. 
A harmadik lehetőség a bioüzemanyagok hozzáadása. Itt szintén alkalmazni kell a „well to 
wheel” megközelítést, ami azon bioüzemanyagok előnyben részesítését eredményezi majd, 
amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagoknál jobb egyensúly áll fenn az üvegházhatást 
okozó gázok tekintetében. Ez a javaslat elengedő lehetőséget vázol fel a tüzelőanyagok 
gyártói számára annak érdekében, hogy saját belátásuk szerint döntsenek és a jobb 
szénegyensúllyal rendelkező tüzelőanyagok gyártására koncentráljanak. A javaslat teljes 
támogatásunkat érdemli. Mindazonáltal, az előadó néhány megjegyzést szeretne hozzáfűzni a 
Bizottság javaslatához:

1. A módszer meghatározása
A Bizottság azt javasolja, hogy a „well to wheel” megközelítést komitológiai eljárással 
határozzák meg. Mivel e tekintetben több fontos politikai döntést kell meghozni, a 
Parlamentnek számos iránymutatás meghatározására vonatkozóan beleszólási lehetőséggel 
kell rendelkeznie. Ez az iránymutatásoknak egy új mellékletben történő megfogalmazásával 
biztosítható, amelyek a későbbi komitológiai eljárás során még pontosíthatók. Ezen 
iránymutatások – egyebek mellett – a bázisévre és a szabványokra vonatkozó határozatokat is 
tartalmazhatnak.

2. Bázisév és szabvány
Az olajvállalatok eltérő mértékben hajtottak végre beruházásokat a fokozott hatékonyság 
érdekében. A Bizottság javaslata szerint minden gyártónak adatokat kell szolgáltatnia az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásáról, ami később szabvánnyá válik. Ez azt jelentené, 
hogy az egyes vállalatok tekintetében különböző szabványokat alkalmaznak, ami ellentétes a 
belső piac logikájával és az igazságérzettel is, mivel azon vállalatoknak, amelyek fejlesztési 
beruházásokat végeztek, szigorúbb szabványoknak kell megfelelniük, mint azon 
versenytársaiknak, akik kevesebb beruházást hajtottak végre a hatékonyság érdekében. Az 
egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében közös szabványokra van szükség. Ideális 
esetben a bázisévnek egy korábbi évnek kell lennie, ily módon biztosítva, hogy a vállalatok 
magatartását ne befolyásolják stratégiai indítékok. Ebben az esetben fel kell használni a már 
meglévő tanulmányokat. Mivel az adatok hiányosak, és nem minden tüzelőanyag- és 
bioüzemanyag-gyártó támogatja egyértelműen az eredményeket, jobb lenne, ha a bázisév egy 
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jövőbeni év, azaz az irányelv elfogadása után a lehető legkorábbi év lenne. Így minden gyártó 
teljesíteni tudja az adatszolgáltatást, és köteles is lesz azt megtenni.

3. Cél
A javasolt cél évi 1%. E törekvés megvalósítása érdekében a szakértők szerint jelentős 
erőfeszítésre lesz szükség, de ez természetesen nagyban függ a kezdőponttól vagy az 
alapkövetelménytől. A kérdés persze az, hogyan kell meghatározni a szabványt a 
tüzelőanyagok gyártói által biztosított adatokból. Mindenesetre tanácsos lenne, ha nem a 
legalacsonyabb szabványt választanák, de az átlagot sem. A megfelelő célszint érdekében a 
„legjobb vállalat” megközelítés a legnyilvánvalóbb választási lehetőség: ebben az esetben a 
legjobb vállalatot (vagy például a legjobb három vállalat átlagát) tekintenék szabványnak a 
többi vállalat vonatkozásában. Egy dolgot azonban mindenképpen figyelembe kell venni. 
Valószínű, hogy a legjobb vállalat könnyű olajjal folytat tevékenységet, mivel az kevesebb 
feldolgozást és finomítást igényel. Ha a szabványt a legjobb vállalat alapján határozzák meg, 
ez valamennyi európai tüzelőanyag-gyártó számára erőteljes ösztönzőt jelent majd, vagy akár 
arra kényszeríti őket, hogy hasonlóképpen a lehető legnagyobb mennyiségben használjanak
könnyű olajat. Ennek következtében megnő a könnyű olaj ára, a nehéz olaj pedig olyan 
országokba kerül, mint Kína és India. Ez nem szükségszerűen jobb az üvegházhatást okozó 
gázok világszerte történő kibocsátása tekintetében: pusztán az történne, hogy a 
kibocsátásokért az európai vállalatok helyett más vállalatok lennének felelősek. A valós 
kibocsátás-csökkentés megvalósítása érdekében szükségessé válhat két szabvány bevezetése: 
egy a nehéz olajra, egy pedig a könnyű olajra vonatkozóan. Ennek szükségességéről azonban 
csak a tüzelőanyagok gyártói által biztosított tényleges kibocsátási adatok alapján 
bizonyosodhatunk meg. Ezenkívül a javasolt évi 1%-os csökkentést nehéz lesz betartatni. A 
kétévenkénti 2%-os csökkentés végrehajtása könnyebb lenne, ami 2020-ra a kibocsátások 
azonos mértékű csökkentését eredményezi.

4. A teljes lánc
A bizottsági javaslat kifejezetten megemlíti a „well to wheel” (kitermeléstől a 
gépjárművekben történő felhasználásig) megközelítést. Ez azt jelenti, hogy a kibocsátásokat a 
lánc egészében figyelembe veszik. A fosszilis tüzelőanyagok tekintetében a láncot a kőolaj-
kitermelés, a fáklyázás, a kezdeti feldolgozás, a szállítás, a finomítás, a forgalmazás, valamint 
a motorban való égéskor történő kibocsátás alkotja. Ugyanez vonatkozik a bioüzemanyagokra
is, bár ott a hangsúly nagyobb valószínűséggel a termelési inputok (például műtrágyák) 
alkalmazásán van és a földhasználat változásain.

A melléklet felsorolja e kritériumokat oly módon, hogy azok a kőolajra, a földgázra, a 
hidrogénre és a bioüzemanyagokra vonatkozóan is alkalmazhatóvá váljanak. Egy másik 
lehetőség lenne, ha az egyes bioüzemanyagok tekintetében különböző módszereket jelölnének 
meg, miközben ez a megközelítés biztosítja, hogy a módszer technológia-semleges és nincs 
rejtett ösztönző valamely tüzelőanyag tekintetében. A tüzelőanyagok gyártói maguk dönthetik 
el, hogy melyik lehetőség a legjobb számukra.

5. Hatály
A bizottsági javaslat nem tesz említést a hidrogénről. Fontos azonban, hogy a tüzelőanyagok 
gyártóinak a lehető legjobb lehetőségeket biztosítsák, és ne kizárólag a bioüzemanyagok 
használata részesüljön támogatásban. Ezért szükséges a hatályt megállapító 2. cikk 
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módosítása.

Az egyik nehéz kérdés az elektromos áramot érinti. Természetesen jó lenne, ha az autók 
fenntartható módon előállítható elektromos árammal működnének. Egyes gépkocsigyártók 
már kilátásba helyezték az olyan elektromos gépjárművek elterjedését, amelyek 
akkumulátorai otthon feltölthetők. Sok esetben azonban a mai tüzelőanyag-gyártók ebben 
nem vesznek részt. Az elektromos áramnak az irányelv hatálya alá történő bevonása elvben 
kívánatos lenne, de a tüzelőanyagok előállítói általában nem állítanak elő villamos áramot. 
Egy kereskedelmi rendszer megoldaná a problémát, de az ismét nagyon bonyolulttá tenné az 
irányelvet.

6. Fenntarthatósági kritériumok
Még ha a tüzelőanyagok gyártói különböző módokon felelhetnek meg a kibocsátás-
csökkentési kötelezettségnek, tagadhatatlan, hogy e cél erős ösztönző a bioüzemanyagok 
használatára. Ennek kapcsán magától értetődő, hogy a tüzelőanyagoknak olyan 
bioüzemanyagokkal történő keverése, amelyek esetében a „well to wheel” elemzés alapján 
még nagyobb az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása vagy csak nagyon kicsivel kevesebb, 
nem kecsegtet nagy eredményekkel. Ezért nem szükséges olyan kritérium bevonása, amely 
egyértelműen minimumkövetelményt állapít meg az üvegházhatást okozó gázokkal 
kapcsolatos teljesítményre vonatkozóan: a tüzelőanyagok gyártóinak nincs okuk olyan 
biöüzemanyagot keverni a tüzelőanyagokhoz, amelyek a széndioxid-kibocsátás tekintetében 
alacsony hatékonysággal rendelkeznek.

A fenntarthatósági kritérium már más kérdés. A bioüzemanyagok nagy méretekben történő 
felhasználása által a biodiverzitásra, a környezetre és a társadalmi viszonyokra gyakorolt 
hatás miatti aggodalom megalapozott. Nem könnyű olyan kritériumokat megfogalmazni, 
amelyek összhangban állnak a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival. Néhány 
európai ország már megtette az első lépést. Az Egyesült Királyság, Németország és Hollandia 
álláspontja alapján – vagy legalábbis ideiglenes álláspontjuk alapján – a melléklet [VIb.] 
felsorol több, a bioüzemanyagokkal kapcsolatos aggodalmakra irányuló kritériumot. A 
társadalmi kritériumok esetében a válasz alapvetően a társadalmi hatás nyomon követésében 
és a helyi lakosság hozzájárulásának megszerzésében rejlik. Ami a biodiverzitást illeti, a 
problémás kérdések közé tartozik a vízfelhasználás és az értékes természeti területek 
közelsége.

7. Összeegyeztethetőség más jogszabályokkal: a kibocsátás-kereskedelmi rendszer (ETS) 
és a bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzés

Sok vita folyik a más jogszabályokkal és kezdeményezésekkel való összeegyeztethetőségről. 
Az Európai Tanács két feltétel teljesülése esetén járult hozzá a bioüzemanyagoknak a 
tüzelőanyagokhoz 10%-os arányban történő hozzáadására vonatkozó kötelező célkitűzéshez: 
a bioüzemanyagoknak fenntarthatónak kell lenniük és egy kellőképpen kidolgozott második 
generációs technológiának kell rendelkezésre állnia. Magától értetődő, hogy ezen irányelv 
mellékletében foglalt fenntarthatósági kritériumoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a 
Tanács által megfogalmazott általános fenntarthatósági feltételekkel. A Bizottság jelenleg 
dolgozza ki kritériumait. Egy későbbi szakaszban lehetségessé válhat, hogy a VIb. 
mellékletben már kidolgozott kritériumok jegyzékére történjen hivatkozás.
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Az összeegyeztethetőség tekintetében létezik egy másik, a kibocsátás-kereskedelemmel 
kapcsolatos szempont is. A finomítók a kibocsátás-kereskedelmi rendszerbe tartoznak, ezért
jelenteniük kell a kibocsátásaikat, valamint további jogokat kell vásárolniuk, ha a 
kibocsátásuk meghaladja azt a mennyiséget, amelyre jogosultak. Egyes megfigyelők szerint 
ez megfelelő garanciát jelent arra, hogy a finomítók felelős magatartást tanúsítsanak a 
széndioxid-kibocsátásuk tekintetében, ami azt jelenti, hogy a finomítók esetében nincs 
szükség kötelező jelentések benyújtására. Ugyanakkor egy másik nézet szerint az ETS csak 
ösztönöz a széndioxid-kibocsátás csökkentésére, és nem jelent abszolút kötelezettséget. Az 
olajcégek végül is kibocsátási jogokat vásárolhatnak a kereskedelmi piacon. Az ETS és a 
jelenleg tárgyalt irányelv egyaránt ösztönzőkkel szolgál: egyikük sem ír elő kötelezettséget a 
finomítók hatékonyságának javítására. Más szóval, erősítik egymást, és legalább nincsenek 
ellentmondásban.

8. Következtetés
Az előadó módosításainak célja a maximális rugalmasság, az egyenlő versenyfeltételek, 
valamint ambíciózus, ugyanakkor felelős célok biztosítása. Ezenkívül fontos, hogy az irányelv 
technológia-semleges legyen abban az értelemben, hogy ne nyújtson további ösztönzőket egy 
adott tüzelőanyagra vagy technológiára vonatkozóan. Összefoglalva, mindez az alábbi 
javasolt módosításokat foglalja magában:

- VIa. melléklet: a mérési módszerekre vonatkozó iránymutatások, ideértve a 
szabványos értékek alkalmazásának lehetőségét (alapértelmezett értékek), a „legjobb 
vállalat” megközelítést, valamint – szükség esetén – eltérő szabványok alkalmazását a 
könnyű és a nehéz olajok tekintetében

- VIb. melléklet: a fenntarthatóságra vonatkozó kritériumok – biodiverzitás és 
társadalmi kötelezettségek

- az irányelv hatályának kiterjesztése: a széndioxid-kibocsátások csökkentése érdekében 
a hidrogén alkalmazásának lehetővé tétele

- fokozott rugalmasság: kétévenként 2%-os kibocsátás-csökkentés 2020 végéig, az évi 
1%-os csökkentés helyett

- garanciák a fenntarthatóságra egy új 7c. cikkben.


