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I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2012. október 18-án benyújtotta a fenti javaslatot, amely az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 192. cikkének (1) bekezdésén, valamint egyes javasolt 

rendelkezések tekintetében a 114. cikkén alapul.

A javaslat1 célja az üzemanyagok minőségéről szóló (a 2009/30/EK irányelvvel módosított 

98/70/EK) irányelv, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról 

szóló (2009/28/EK) irányelv (a továbbiakban: a megújulóenergia-irányelv) módosítása az e 

két irányelvben foglalt azon követelmény alapján, amely szerint a Bizottságnak jelentést kell 

benyújtania, amelyben áttekinti a közvetett földhasználat-változás2 révén az üvegházhatású 

gázok kibocsátására gyakorolt hatást, és megvizsgálja e hatás csökkentésének módjait, 

továbbá adott esetben a jelentéssel együtt javaslatot is előterjeszt.3

Az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 

Bizottsága 2013. július 11-én szavazta meg jelentését, ezt követően pedig az Európai 

Parlament 2013. szeptember 11-én elfogadta az első olvasatban kialakított álláspontját.4

A Tanács 2014. június 13-án politikai megállapodásra jutott a javaslat tervezetével 

kapcsolatban. A jogi-nyelvi ellenőrzést követően a Tanács 2014. december 9-én elfogadta 

álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkében meghatározott 

rendes jogalkotási eljárással összhangban.

Munkája során a Tanács figyelembe vette az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

véleményét is. A Régiók Bizottsága úgy döntött, hogy nem ad ki véleményt.

                                               
1 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 

CODEC 2432.
2 Rövidítése az angol nyelvi változatban: „ILUC�.
3 A 2009/30/EK irányelv 7d. cikkének (6) bekezdése és a 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 

(6) bekezdése.
4 A7-0279/2013.
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II. CÉL

A bizottsági javaslat az olyan bioüzemanyagokra való átállást kívánja ösztönözni, amelyek 

használata a közvetett földhasználat-változásból eredő becsült hatással együtt számítva is 

jelentős ÜHG-kibocsátásmegtakarítást eredményez. Habár a Bizottság hangsúlyozza, hogy a 

már meglévő beruházásokat védeni kell, javaslatának fő céljai és fő elemei a következők:

– a hagyományos (a közvetett földhasználat-változásból eredő kibocsátás kockázatát 

hordozó) bioüzemanyagok részarányának korlátozása a megújulóenergia-irányelvben 

rögzített célértékek teljesítéséhez szükséges vállalásokban;

– a bioüzemanyag-előállítási eljárások üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 

teljesítményének javítása (az előállítással járó kibocsátás csökkentése) az új 

létesítmények ÜHG-kibocsátásmegtakarítási küszöbértékének növelésével, a már 

működő létesítmények védelmét fenntartva;

– az újszerű (a közvetett földhasználat-változásból eredő kibocsátás alacsony kockázatát 

hordozó) bioüzemanyagok piaci térnyerésének ösztönzése annak érdekében, hogy a 

hagyományos bioüzemanyagoknál nagyobb mértékben járuljanak hozzá a 

megújulóenergia-irányelvben rögzített célértékek teljesítéséhez;

– az ÜHG-kibocsátással kapcsolatos jelentéstétel javítása, arra kötelezve a tagállamokat 

és az üzemanyag-forgalmazókat, hogy adjanak becslést a bioüzemanyagok kapcsán a 

közvetett földhasználat-változásból eredő kibocsátásról.

III. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁNAK ELEMZÉSE

1. Általános megjegyzések

A Tanács a javaslat fő céljait tekintve egyetért a Bizottsággal és a Parlamenttel, mindazonáltal 

az általa alkalmazott megközelítésnek megfelelően módosította az eredeti javaslatot. A 

Tanács kiegyensúlyozott megközelítésre törekszik, amely a következő tényezők mindegyikét 

figyelembe veszi:

– a közvetett földhasználat-változás globális jelensége,

– az újszerű bioüzemanyagokat előnyben részesítő ösztönzők bevezetésének 

szükségessége,

– a beruházásokra vonatkozó világosabb jövőkép, valamint a jelenleg hatályos uniós 

jogszabályok alapján végrehajtott beruházások védelme.
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E megközelítést követve a Tanács az álláspontjában – a szöveg átfogalmazásával és egyes 

rendelkezések elhagyásával – bizonyos mértékben módosította az eredeti bizottsági javaslatot 

annak érdekében, hogy az megfeleljen a jelenlegi helyzetnek és a közvetett földhasználat-

változásra vonatkozó becsléseket övező bizonytalanságoknak, valamint a bioüzemanyagok 

gyártási és felhasználási körülményeinek és kilátásainak. Ez azt is jelenti, hogy a Tanács nem 

fogadott el minden módosítást, amelyet az Európai Parlament a törölt rendelkezésekhez 

kapcsolódóan vezetett be az első olvasatban elfogadott véleményébe. Emellett a Tanács több 

javasolt módosítást azért nem fogadott el, mert úgy ítélte meg, hogy azok nem szolgálják 

megfelelően az irányelv céljainak elérését; más rendelkezések szövegét pedig az irányelv 

egyértelműbbé tétele és jobb érvényesíthetősége érdekében újrafogalmazta.

A lényegi változtatások leírását az alábbi pontok tartalmazzák.

2. Alapvető szakpolitikai kérdések

i. A hagyományos bioüzemanyagokra vonatkozó korlátok és az új létesítmények

A Bizottság 5 %-ban javasolta korlátozni a gabonafélékből és egyéb, keményítőben 

gazdag növényekből, cukor-, illetve olajnövényekből előállított bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók részarányát a megújulóenergia-irányelvben rögzített 

célértékek teljesítéséhez szükséges vállalásokban, ugyanakkor azok összes 

felhasználására nézve nem határozott meg határértéket.
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A Tanács úgy látja, hogy a mennyiségi határ megfelelő szakpolitikai eszköz a közvetett 

földhasználat-változás csökkentésére, ugyanakkor úgy véli, hogy a bizottsági javaslatot 

a fent említett céloknak megfelelően módosítani kell. Ezért álláspontjában 7 %-os 

korlátot állapított meg. Megjegyzendő, hogy a Bizottság által javasolt mennyiségi határt 

a Parlament is megemelte a 181. módosításával (6 %-ra, az energianövényeket is 

beleértve). A Tanács nem támogatja a Parlament 184/REV módosítását, amely az 

üzemanyagok minőségéről szóló irányelvben rögzített, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

intenzitására vonatkozó csökkentési célértékre is alkalmazza a mennyiségi korlátot, és 

megjegyzi, hogy ezt a Bizottság sem irányozta elő a javaslatában. A Tanács úgy ítéli 

meg, hogy a mennyiségi korlát alkalmazása ebben az esetben nem helyénvaló, mivel az 

üzemanyagok minőségéről szóló irányelvben meghatározott célérték az uniós 

üzemanyag-szerkezet üvegházhatásúgáz-kibocsátásának intenzitására vonatkozóan 

meghatározott csökkentési cél.

Továbbá, habár a Tanács elfogadja a megújulóenergia-irányelv céljainak eléréséhez 

történő hozzájárulás korlátozását, fontosnak tartja, hogy a megállapított mennyiségi 

határ ne korlátozza a tagállamok mozgásterét azáltal, hogy a mennyiségi határt 

meghaladó bioüzemanyag-mennyiség nem fenntarthatónak minősül, és így nem kaphat 

támogatást a tagállamokban. A Tanács ezért nem tudja elfogadni az Európai Parlament 

89. módosítását.

Ami az új létesítményeket illeti, a Tanács elvben egyetért a Bizottságnak a Parlament 

által szintén támogatott megközelítésével, miszerint az új létesítményekben előállított 

bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók üvegházhatásúgáz-kibocsátásbeli 

megtakarítására vonatkozó 60 %-os minimális küszöbérték elérését el kell halasztani (a 

javasolt 2014. július 1-jei időpont helyett az irányelv hatálybalépésének időpontjára).
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ii. A közvetett földhasználat-változásra vonatkozó becslések, jelentéstétel és felülvizsgálat

A Bizottság az eredeti javaslatában kötelezettséget irányzott elő a 

tagállamok/üzemanyag-forgalmazók számára a tekintetben, hogy a bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók felhasználásából eredő, a teljes életciklusra vetített 

ÜHG-kibocsátásmegtakarítás számítása céljából a közvetett földhasználat-változás 

miatti becsült kibocsátási értékekről is tegyenek jelentést. Ennek megfelelően tett 

javaslatot az új mellékletekre (az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv V. 

melléklete, illetve a megújulóenergia-irányelv VIII. melléklete), amelyek a közvetett 

földhasználat-változásból eredő kibocsátások becsült mértékét tartalmazzák bizonyos 

alapanyagcsoportokra1 vonatkozóan.

A Tanács úgy véli, hogy olyan rendelkezéseket kellene előírni, amelyek jobban tükrözik 

a modellezéssel, a feltételezésekkel és a közvetett földhasználat-változásra vonatkozó 

becslésekkel kapcsolatos bizonytalanság mértékét, ugyanakkor törekedni kellene a 

közvetett földhasználat-változás jelenségének jobb megértésére és a megbízható 

tudományos eredmények előállításának támogatására. A tanácsi szövegváltozat ezért – a 

közvetett földhasználat-változásból eredő kibocsátásokra vonatkozó előzetes 

becslésekkel kapcsolatos bizonytalanság miatt – értéktartományokat határoz meg a fent 

említett új mellékletekben. A Tanács javaslata értelmében a tagállamoknak/üzemanyag-

forgalmazóknak jelentést kell majd tenniük az említett mellékletekben felsorolt egyes 

alapanyagcsoportokból előállított bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók 

mennyiségéről, a Bizottságnak pedig ezen adatok alapján kell teljesítenie a 

jelentéstételt, többek között az értéktartományokra vonatkozóan is, a bizonytalanság 

mértékének csökkentése – és ezáltal megbízhatóbb tudományos adatok rendelkezésre 

állásának biztosítása – céljából. A Bizottságnak továbbá a jelentéstétel és a 

felülvizsgálat keretében vizsgálnia kellene az uniós szakpolitikák – például a 

környezetvédelmi, az éghajlat-változási és a mezőgazdasági politika – lehetséges 

hatásait, valamint azt, hogy azokat figyelembe lehetne-e venni.

                                               
1 Gabonafélék és egyéb, keményítőben gazdag növények, valamint cukor-, illetve 

olajnövények.
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A Tanács javaslata megerősített felülvizsgálati elemeket is tartalmaz, a földhasználat 
közvetett megváltozásának előidézése tekintetében alacsony kockázatot jelentő 
bioüzemanyagok/folyékony bio-energiahordozók új fogalommeghatározásával együtt. 
A Bizottságnak a jelentésében ki kell térnie a földhasználat közvetett megváltozásának 
előidézése tekintetében alacsony kockázatot jelentő bioüzemanyagok – többek között a 
terméshozam-növekedésnek köszönhetően nyert bioüzemanyagok – azonosítására és 
tanúsítvánnyal való ellátására vonatkozó kritériumokra, valamint vizsgálnia kell az 
említett alacsony kockázatot jelentő – az ÜHG-kibocsátás mérséklésére irányuló 
projektszintű intézkedések mellett előállított – bioüzemanyagokra és bio-
energiahordozókra vonatkozó tanúsítási rendszereket is. A felülvizsgálatra vonatkozó 
rendelkezés fenntartja annak a lehetőségét, hogy a közvetett földhasználat-változásból 
eredő, kiigazított becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátási tényezők a későbbiekben 
bekerüljenek a fenntarthatósági kritériumok közé. Ezenkívül a Tanács álláspontjában 
szereplő felülvizsgálati rendelkezés – a 189., a 107. és a 190. parlamenti módosítást 
követve – előírja, hogy a Bizottságnak a jelentésébe bele kell foglalnia a közvetett 
földhasználat-változásra vonatkozó becslésekhez felhasznált feltételezésekhez 
kapcsolódó mindenkori legfrissebb információkat is, ideértve a mezőgazdasági 
terméshozamok és termelékenység tekintetében tapasztalt trendeket, a társtermékek 
hozzárendelését, a megfigyelt globális földhasználat-változást és az erdőirtás arányát.

A Tanács – a közvetett földhasználat-változásra vonatkozó becslésekkel kapcsolatos, a 
fentiekben már felvázolt megfontolások miatt – nem tudja elfogadni a Parlament 60. 
módosítását, amely az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv alkalmazásában 2020-
tól kezdődően a közvetett földhasználat-változással kapcsolatos tényezőket is bele 
kívánja foglalni a bioüzemanyagokból származó, teljes életciklusra számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás kiszámításába. Emellett általános szempontként a Tanács 
arra törekszik, hogy javaslatában a lehető legnagyobb koherenciát biztosítsa az 
üzemanyagok minőségéről szóló irányelv és a megújulóenergia-irányelv módosításai 
között.

A Tanács véleménye szerint a két módosítandó irányelv közötti koherencia érdekében 
meg kell tartani a megújulóenergia-irányelv VIII. mellékletének a tanácsi álláspont 
szerint módosított változatát, valamint az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv új 
V. mellékletét is, tehát – a Parlament a 164. módosításával ellentétben – nem kell 
elhagyni azokat.
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iii. Az újszerű bioüzemanyagokat támogató ösztönzők

Az újszerű bioüzemanyagok felhasználásának erőteljesebb ösztönzése érdekében a 
Bizottság – a hagyományos bioüzemanyagokra vonatkozó mennyiségi korlát mellett –
olyan rendszert javasolt, amely még inkább támogatná a további termőterületek 
kialakítását nem igénylő alapanyagokból előállított, újszerű bioüzemanyagokat. Ennek
érdekében ezen anyagok energiatartalmát négyszeres szorzóval javasolja figyelembe 
venni a megújulóenergia-irányelvben a közlekedési célú felhasználás tekintetében 
meghatározott 10 %-os célkitűzés eléréséhez való hozzájárulás számításakor. A 
Bizottság ezzel összefüggésben új, IX. mellékletet is javasolt az említett irányelvhez, 
amely az ilyen alapanyagokat, például a hulladékokat és maradékanyagokat sorolja fel.

A Parlament a saját javaslatában kötelező erejű célértékeket irányzott elő, amelyek 
értelmében a tagállamoknak 2016-ra fokozatosan el kell érniük a 0,5 %-os, 2020-ra 
pedig a 2,5 %-os részarányt az újszerű bioüzemanyagok tekintetében. A IX. melléklet 
három (A., B. és C.) részből áll, mivel három kategóriába osztja az alapanyagokat, 
amelyeket a kategóriájuktól függően egyszeres, kétszeres vagy négyszeres 
energiaértéken kell beszámítani a közlekedési célú felhasználásra vonatkozó 10 %-os 
célérték, illetve – kizárólag az A. és a C. részben felsorolt alapanyagok esetében – az 
újszerű bioüzemanyagokra vonatkozó célérték teljesítése szempontjából.

A Tanács egyetért azzal a törekvéssel, hogy ösztönözni kell a földhasználat közvetett 
megváltozásának előidézése tekintetében alacsony kockázatot jelentő, újszerű 
bioüzemanyagok felhasználását. Ugyanakkor erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, 
hogy célszerű-e bizonyos alapanyagokat a bizottsági javaslatnak megfelelően 
négyszeres szorzóval figyelembe venni, mivel ez egyrészről felveti a piaci torzulások és 
a csalás kockázatát, másrészről nem feltétlenül tekinthető a leghatékonyabb eszköznek 
az újszerű bioüzemanyagok felhasználásának ösztönzésére. A tanácsi álláspont szövege 
ezért több elemet tartalmaz az újszerű bioüzemanyagok felhasználásának 
előmozdítására vonatkozóan, ugyanakkor nagyobb rugalmasságot engedélyez a 
tagállamoknak arra, hogy lehetőségeiknek és körülményeiknek megfelelően járjanak el. 
Az újszerű bioüzemanyagokra vonatkozó tagállami célkitűzéseket a megújulóenergia-
irányelvben rögzített, a közlekedési célú felhasználásra vonatkozó 10 %-os célkitűzés 
0,5 százalékpontjának megfelelő referenciaérték alapján kell meghatározni. A 
tagállamok azonban – háromféle indok alapján – ennél alacsonyabb nemzeti célértéket 
is meghatározhatnak. Ha így járnak el, azt indokolniuk kell, csakúgy mint azt, ha nem 
teljesítik a nemzeti célértéket. A Bizottságnak pedig összefoglaló jelentést kell 
közzétennie a tagállamoknak az újszerű bioüzemanyagokra vonatkozó nemzeti 
célértékeik teljesítése terén elért eredményeiről.
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A Tanács tehát – amellett, hogy hatékony ösztönzőnek és a beruházások tekintetében 

egyértelmű jelzésnek tartja a jogilag nem kötelező erejű nemzeti célértékek 

meghatározását az újszerű bioüzemanyagokat illetően – nem tudja támogatni a 

Parlament álláspontjában az újszerű bioüzemanyagokra vonatkozóan meghatározott 

célkitűzésnek sem a jellegét, sem az ütemezését, tekintettel arra, hogy ezen 

üzemanyagok rendelkezésre állásával és költségeivel kapcsolatban egyaránt aggályai 

vannak. Úgy tűnik, hogy a Tanács és – a 111. módosításának megfelelően – a Parlament 

egyetért abban, hogy a Bizottságnak a felülvizsgálat keretében értékelnie kell az újszerű 

bioüzemanyagok rendelkezésre állását, figyelembe kell vennie azok környezeti, 

gazdasági és szociális hatásait, valamint meg kell vizsgálnia a fenntarthatóságukra 

vonatkozó további kritériumok megállapításának lehetőségét.

Az újszerű bioüzemanyagokat támogató további ösztönzőként a tanácsi álláspont 

szövege kiterjeszti a megújulóenergia-irányelvben foglalt statisztikai átruházás eszközét 

az újszerű bioüzemanyagokra is, továbbá a célértékek teljesítéséhez való hozzájárulásuk 

kétszeres beszámítását kiterjeszti az említett irányelv átfogó célkitűzéseire.

A tanácsi álláspont módosított, új IX. mellékletet tartalmaz, amelynek A. része új 

alapanyagokkal – például az erdőgazdálkodásból származó hulladékokkal és 

maradékanyagokkal, valamint a magánháztartásokból származó biohulladékkal –

bővült, és ezek mindegyikét kétszeres energiaértéken kell beszámítani a célértékek 

teljesítése szempontjából. Az említett melléklet B. része csak a használt sütőolajat és az 

állati eredetű zsírokat tartalmazza; ezen anyagok hozzájárulása nem számít bele az 

újszerű bioüzemanyagokra vonatkozó nemzeti célérték teljesítésébe.

A szerzett jogokra vonatkozó rendelkezésként a IX. mellékletben nem szereplő, 

hulladéknak, maradványanyagnak, nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagnak vagy 

lignocellulóz-tartalmú anyagnak minősített alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagokat be lehet számítani az újszerű bioüzemanyagokra vonatkozó nemzeti 

célérték teljesítése szempontjából abban az esetben, ha azokat már az irányelv 

elfogadása előtt, meglévő létesítményekben használták. A Tanács véleménye szerint 

célszerű a IX. mellékletnek a tanácsi álláspontban szereplő egyszerűbb és átláthatóbb 

felépítését előnyben részesíteni a parlamenti álláspontban alkalmazott bonyolultabb 

szerkezettel szemben.
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A Tanács általánosságban egyetért a Parlament azon szándékával, hogy meg kell 

szilárdítani azokat a rendelkezéseket, amelyeknek célja, hogy minimálisra csökkentsék 

a csalás – például az egyes szállítmányok Unión belüli többszöri elszámolása, vagy 

egyes anyagoknak a IX. melléklet hatálya alá sorolhatóság céljából történő szándékos 

módosítása – kockázatát. Ennek érdekében a Tanács beemelte az álláspontjába a 101. és 

a 185. módosítás vonatkozó elemeit, vagyis azt, hogy a tagállamok ösztönözzék olyan 

rendszerek kifejlesztését és alkalmazását, amelyek az értéklánc teljes hosszában 

nyomon követik az alapanyagokat és a belőlük készült bioüzemanyagokat, illetve 

gondoskodjanak arról, hogy csalás esetén megfelelő intézkedésre kerüljön sor. A tanácsi 

álláspont szövege ezenkívül jelentéstételi kötelezettséget is előír a tagállamok számára, 

hogy a Bizottság a tagállamoktól kapott információk alapján értékelni tudja a csalások 

megelőzése és a velük szembeni fellépés céljából hozott intézkedések hatékonyságát és 

azt, hogy szükség van-e további intézkedésekre, akár uniós szinten is.

A tagállamoknak és a Bizottságnak a IX. mellékletben felsorolt alapanyagokból 

előállított bioüzemanyagok hozzáférhetőségére és fenntarthatóságára vonatkozó 

jelentéstételi kötelezettségét illetően a Tanács álláspontja azt a kötelezettséget is előírja 

a tagállamok és a Bizottság számára, hogy kellően vegyék figyelembe a hulladék-

keretirányelvben megállapított hulladékhierarchiát, a biomassza lépcsőzetes 

felhasználásának elvét, továbbá a talajban a szükséges szénkészlet fenntartásával, 

valamint a talajminőségnek és az ökoszisztémák minőségének a megőrzésével 

kapcsolatos szempontokat. Mindazonáltal a Tanács nem tartja megfelelőnek és 

alkalmazhatónak a Parlament 59. módosítását, amely felhatalmazná a Bizottságot, hogy 

a hulladékhierarchiának való megfelelés ellenőrzésére vonatkozó, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el. A Tanács megjegyzi továbbá, hogy a Parlament 12. 

és 109. módosítása hasonlóképpen arra szólítja fel a Bizottságot, hogy nyújtson be 

jelentést többek között az újszerű bioüzemanyagokról, valamint a hulladékokból, 

maradékokból, társtermékekből és a földterület használatát nem igénylő alapanyagokból 

előállított bioüzemanyagok környezeti és gazdasági hatásairól.
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iv. A megújuló energiaforrásból előállított villamos energiát és az energiahatékonysági 
intézkedéseket támogató ösztönzők

A bizottsági javaslat a közvetett földhasználat-változással kapcsolatos kockázatok 
csökkentésének a bioüzemanyagok előállításához és felhasználásához közvetlenül 
kapcsolódó módjaival foglalkozik. A Tanács véleménye szerint azonban a közlekedés 
dekarbonizációja, mint átfogó célkitűzés a megújuló energiaforrásokból származó 
villamos energia szélesebb körű használatával is előmozdítható. A tanácsi álláspont 
szövege ezért növeli az elektromos vasúti és közúti járművek által felhasznált, megújuló 
energiaforrásból származó villamos energia hozzájárulásának számításánál alkalmazott 
együtthatókat annak érdekében, hogy fokozza annak szélesebb körű felhasználását és 
piaci térnyerését.

Ehhez hasonló rendelkezések a parlamenti álláspont szövegében nem találhatók. 
Ugyanakkor a parlamenti álláspont is felszólítja a Bizottságot arra, hogy tegyen 
ajánlásokat a közlekedési ágazatban az energiahatékonyság és az energiamegtakarítás 
előmozdítása és ösztönzése érdekében foganatosítandó kiegészítő intézkedésekre; az 
ezen intézkedéseknek megfelelő energiamennyiséget figyelembe lehetne venni a 
közlekedésben felhasznált, megújuló forrásokból származó energia arányának a 
megújulóenergia-irányelvben rögzített 10 %-os célnak való megfeleléssel 
összefüggésben történő számítása céljából (153. és 154. módosítás). A Tanács is 
egyetért azzal, hogy általánosságban az energiahatékonyság fokozása jelentős 
mértékben hozzájárul a közlekedés dekarbonizációjához, mindazonáltal véleménye 
szerint az ezzel kapcsolatos intézkedéseknek és azok hatásainak nem kell helyet 
kapniuk a megújulóenergia-irányelv módosításáról szóló irányelvben.

v. A fenntarthatósági kritériumoknak való megfelelés: Önkéntes rendszerek és kölcsönös 
elismerés

Az üzemanyagok minőségéről szóló irányelvvel, illetve a megújulóenergia-irányelvvel 
létrehozott önkéntes rendszerekre vonatkozó jelentéstétel és azok működésének 
felülvizsgálata tekintetében mind a Tanács, mind a Parlament részletes, nagyon hasonló 
jelentéstételi rendelkezéseket vezetett be a szövegbe, amelyek lehetővé teszik, hogy a 
Bizottság felmérje a rendszerek függetlenségét, átláthatóságát, az érdekelt felek 
bevonását és a rendszerek általános megbízhatóságát (54., 58. és 103. parlamenti 
módosítás), a tanácsi szöveg pedig arra kéri fel a Bizottságot, hogy adott esetben 
nyújtson be javaslatot az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv és a 
megújulóenergia-irányelv önkéntes rendszerekhez kapcsolódó rendelkezéseinek a 
legjobb gyakorlat elősegítése céljából történő módosítása céljából.
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A bioüzemanyagokra/folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok teljesülésének ellenőrzésére szolgáló önkéntes, illetve nemzeti rendszerek 
kölcsönös elismerését illetően a Tanács úgy véli, hogy a belső piac zökkenőmentes 
működésének elősegítése érdekében egyértelművé kell tenni, hogy a minden rendszerre 
kiterjedő kölcsönös elismerés milyen feltételekkel alkalmazandó. A tanácsi álláspont 
szövege ezért olyan rendelkezéseket tartalmaz az üzemanyagok minőségéről szóló 
irányelv, illetve a megújulóenergia-irányelv tekintetében, amelyek értelmében a 
tagállamok bejelenthetik a Bizottságnak a nemzeti rendszerüket, a Bizottság pedig a 
rendszereket elsőbbséggel értékeli. Az ily módon bejelentett nemzeti rendszerek 
megfelelésére vonatkozó határozatot vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni, 
és kedvező elbírálás esetén a vonatkozó cikkekkel összhangban létrehozott többi 
rendszer – beleértve az önkéntes rendszereket is – nem utasíthatja el a rendszer 
elismerését. A parlamenti álláspont szövege a vizsgálati rendszerek automatikus 
kölcsönös elismeréséről rendelkezik (102. módosítás), ám ezt a Tanács nem tartja 
megfelelőnek.

vi. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A bizottsági javaslat számos kiigazításról rendelkezik mind az üzemanyagok 
minőségéről szóló irányelvre, mind a megújulóenergia-irányelvre vonatkozóan, 
mindenekelőtt arról, hogy a Bizottság felhatalmazást kapjon az EUMSZ 290. és 291. 
cikkén alapuló jogi aktusok elfogadására.

A Tanács felülvizsgálta ezeket a rendelkezéseket az EUMSZ által a két irányelv 
elfogadása óta eltelt időben bevezetett változtatások figyelembevételével, különös 
tekintettel az EUMSZ 290. cikkére, amelynek értelmében felhatalmazás adható a 
Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, 
amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit kiegészítik, illetve 
módosítják. A Tanács úgy döntött, hogy ötéves időtartamra korlátozza a Bizottságnak 
adandó felhatalmazást a következőkre vonatkozó jogi aktusok tekintetében: az 
üzemanyagok minőségéről szóló irányelv esetében a becsült jellemző és alapértelmezett 
értékek kiegészítése a bioüzemanyagok előállítási módjai tekintetében, valamint az 
üzemanyagokra vonatkozó előírásokkal kapcsolatos engedélyezett elemző módszerek és 
a bioetanol tartalmú benzin esetében engedélyezett gőznyomáseltérés kiigazítása; a 
megújulóenergia-irányelv esetében pedig a IX. mellékletben felsorolt alapanyagok és 
üzemanyagok listájának esetleges kiegészítése, valamint a becsült jellemző és 
alapértelmezett értékek kiegészítése a bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállítási módjai tekintetében. A Tanács ezért nem tudja elfogadni a 
parlamenti álláspontban szereplő módosításokat, amelyek módosítják vagy kiegészítik a 
Bizottságnak adandó felhatalmazással kapcsolatos – a Tanács által nem megtartott –
rendelkezéseket.
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A Bizottság által javasolt, felhatalmazással kapcsolatos további rendelkezéseket illetően 
a Tanács a rendelkezések mélyreható, egyenkénti elemzését követően arra a 
következtetésre jutott, hogy indokoltabb vagy végrehajtási aktusokat, vagy a rendes 
jogalkotási eljárást alkalmazni.

vii. Preambulumbekezdések

A Tanács módosította a preambulumbekezdéseket annak érdekében, hogy azok 
összhangban legyenek az irányelv rendelkező részének vonatkozó, módosított 
rendelkezéseivel. Ebből következik, hogy a Tanácsnak a Parlament által módosított 
preambulumbekezdésekkel kapcsolatos álláspontja megegyezik a megfelelő 
rendelkezésekre vonatkozó parlamenti módosításokkal kapcsolatos álláspontjával. A 
preambulumbekezdésekkel kapcsolatban lásd még a 4. pont vonatkozó alpontját.

3. Egyéb szakpolitikai kérdések

A közvetett földhasználat-változásból eredő kibocsátásokat és az újszerű bioüzemanyagokat 
illetően a Tanács a nagyobb egyértelműség és a koherencia érdekében szükségesnek tartotta 
néhány új fogalommeghatározás beillesztését az üzemanyagok minőségéről szóló irányelvbe 
és a megújulóenergia-irányelvbe. A parlamenti álláspont szövege nagyszámú új 
fogalommeghatározást tartalmaz (34–37. és 69–76. módosítás), amelyekre a Tanács 
véleménye szerint nincs szükség, mindazonáltal megjegyzendő, hogy a javasolt új 
fogalommeghatározások közül néhány – legalábbis részben – megfelel a Tanács által 
bevezetett új fogalommeghatározásoknak (nevezetesen a „nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyag” és a „lignocellulóz-tartalmú anyag” fogalommeghatározása).

A bioüzemanyagok/folyékony bio-energiahordozók üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt 
hatásának kiszámítása tekintetében a Tanács – a bizottsági javaslattal ellentétben – úgy 
döntött, hogy fenn kell tartani az olyan bioüzemanyagokra/folyékony bio-energiahordozókra 
vonatkozó bónuszt, amelyek esetében a biomasszát helyreállított degradálódott földterületről 
nyerik.

4. Az Európai Parlament által elfogadott egyéb módosítások

Azok a további módosítások, amelyeket a Tanács nem tartott szükségesnek vagy 
helyénvalónak az irányelv céljainak teljesítése szempontjából – és ezért az álláspontjába nem 
emelte be azokat –, a következőket érintik:
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– az üzemanyag-forgalmazók azon kötelezettsége, hogy biztosítsák a meghatározott 
maximális oxigén-, illetve etanoltartalmú benzin forgalmazását (38. módosítás), illetve a 
tagállamok arra vonatkozó kötelezettsége, hogy gondoskodjanak a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia benzinben felhasznált részarányának 
meghatározott értékéről (a 152/REV módosítás egy része) és a dízelbe kevert FAME-
tartalom meghatározott százalékos arányáról (39. módosítás);

– a légi közlekedésben használt bioüzemanyagok beszállítói (40. módosítás);
– harmadik személyek törvényes használati és tulajdonjogai, valamint annak lehetősége, 

hogy szabadon, előzetesen és tájékozott módon nyilvánítsák ki beleegyezésüket a 
földterületek bioüzemanyagok előállítására való felhasználását illetően (49. és 96. 
módosítás);

– a Bizottság általi jelentéstétel a következőkről: a bioüzemanyag iránti fokozott kereslet 
hatása a társadalmi fenntarthatóságra, valamint a bioüzemanyag-termelés hatása a kellő 
mennyiségű növényi fehérje és az elérhető árú élelmiszerek rendelkezésre állására (50. 
módosítás);

– harmadik országokkal kötendő két- vagy többoldalú megállapodások megkötése és 
tartalma, valamint azok bioüzemanyagok fenntarthatóságával kapcsolatos vonatkozásai 
(55. és 100. módosítás);

– a származási garancia a célértéknek való megfeleléssel összefüggésben, valamint a 
statisztikai átruházás, közös projektek és közös támogatási rendszerek alkalmazása (88. 
módosítás);

– fenntartható földgazdálkodási gyakorlatok (97. módosítás);
– a következő részletes kereskedelmi vonatkozású információk Eurostat általi közzététele: 

bioüzemanyagokra vonatkozó adatok, behozatali és kiviteli adatok, a bioüzemanyag-
ágazat által teremtett foglalkoztatásra vonatkozó információk (98. és 99. módosítás);

– további preambulumbekezdések (a 4., a 8., a 13., a 129., a 16., a 17., a 22., a 24., a 25., a 
27. és a 30. módosítás).

III. ÖSSZEGZÉS

A Tanács az álláspontjának kialakítása során teljes mértékben figyelembe vette a Bizottság 
javaslatát és az Európai Parlament első olvasat során kialakított álláspontját. Az Európai 
Parlament által javasolt módosítások tekintetében a Tanács megállapítja, hogy álláspontja a 
módosítások bizonyos részét – elvben, részben vagy teljes egészében – magában foglalja.
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FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ
Küldi: a Tanács Főtitkársága
Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács
Tárgy: Javaslat — Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a benzin és a 

dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló  
energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK 
irányelv módosításáról 
(első olvasat)

– Az irányelv elfogadása 
a) a Tanács álláspontja
b) a Tanács indokolása

1. A Bizottság 2012. október 18-án benyújtotta a Tanácsnak a tárgyban említett javaslatot1, 

amely az EUMSZ 192. cikkének (1) bekezdésén és 114. cikkén alapul.

2. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. április 17-én nyilvánított véleményt2. A 

Régiók Bizottságával konzultációt folytattak.

3. Az Európai Parlament 2013. szeptember 11-én elfogadta az első olvasatban kialakított 

álláspontját3.

                                               
1 15189/12.
2 HL C 198., 2013.7.10., 56. o.
3 12900/13.
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4. A Tanács a 2014. június 13-i 3321. ülésén (Közlekedés, Távközlés és Energia) politikai 

megállapodásra jutott a fent említett irányelv tekintetében a Tanács által első olvasatban 

kialakított álláspontról.

5. Felkérjük az Állandó Képviselők Bizottságát, hogy javasolja a Tanácsnak, hogy:

– valamely soron következő ülésén – a belga delegáció ellenszavazatával és a portugál 

delegáció tartózkodásával – „A” napirendi pontként fogadja el a Tanács 10710/14 

dokumentumban foglalt, első olvasatot követő álláspontját és a 10710/14 ADD 1 

dokumentumban foglalt indokolást,

– határozzon az e feljegyzés kiegészítésében szereplő nyilatkozatnak az ülés 

jegyzőkönyvében való rögzítéséről.
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FELJEGYZÉS AZ „I/A” NAPIRENDI PONTHOZ
Küldi: a Tanács Főtitkársága
Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága/a Tanács
Tárgy: Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a benzin és a 

dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK 
irányelv módosításáról (első olvasat)
– Az alábbiak elfogadása: 
a) a Tanács első olvasatban kialakított álláspontja
b) a Tanács indokolása
= Nyilatkozat

A Bizottság nyilatkozata

A Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács álláspontja – az eredeti javaslathoz képest –
jóval kevésbé törekszik a hagyományos bioüzemanyagok által kiváltott közvetett földhasználat-
változások hatásának csökkentésére, és hogy az említett álláspont nem tartalmaz jelentős 
ösztönzőket a fejlett bioüzemanyag-fajtákra és a közlekedésben alkalmazható egyéb, a 
földhasználat közvetett megváltozását nem okozó megújuló energiaforrásokra való áttérés 
támogatására. A Bizottság sajnálja továbbá, hogy a Tanács által bevezetett módosítások csökkentik 
a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben1 megállapított, a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó átfogó célkitűzéssel kapcsolatos környezetvédelmi törekvések szintjét.

                                               
1 2009/28/EK.
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A Bizottság azonban – a jogalkotási folyamat előrehaladása érdekében – nem fogja ellenezni a 

Tanács első olvasatban kialakított álláspontját.

A Bizottság a jogalkotási eljárás következő szakaszaiban továbbra is szorosan együttműködik a 

társjogalkotókkal. A Bizottság arra törekszik, hogy megmaradjanak a javaslat azon elemei, amelyek 

hozzájárulhatnak a közvetett földhasználat-változások hatásainak csökkentéséhez, valamint a 

bioüzemanyagok közlekedésben való alkalmazásával kapcsolatos környezetvédelmi törekvések 

általános szintje, beleértve néhány olyan elemet is, amelyek az Európai Parlament első olvasatban 

kialakított álláspontjának részét képezik. A Bizottság reményei szerint sikerül majd olyan 

megoldást találni, amely tükrözi Európa ahhoz fűződő érdekét, hogy leküzdje a hagyományos 

bioüzemanyagok használatából eredő negatív környezeti hatásokat.

Dánia és Luxemburg nyilatkozata

Dánia és Luxemburg támogatja az irányelv tervezett módosításaival kapcsolatban elért politikai 

megállapodást, ha ezáltal elkerülhető a földhasználatnak a bioüzemanyagok használatával 

összefüggésben bekövetkező közvetett megváltozása.

A háromoldalú informális egyeztetés során Dánia és Luxemburg mindemellett támogatni fogja az 

olyan jellegű javításokat, amelyek az irányelv hatásának növelését célozzák, így például kötelezőbb 

jelleget adnak a fejlett bioüzemanyagokra vonatkozó célértéknek és határozottabban kezelik a 

földhasználat közvetett megváltozásának kérdését.

Dánia és Luxemburg újfent megerősíti azon álláspontját, miszerint el kell kerülni, hogy a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiát többszörös energiaértéken számítsák be az általános célérték 

teljesítésébe, mert az a megújuló energiaforrásokból előállított energiára vonatkozóan 2009-ben 

jóváhagyott célértékek tényleges csökkenését eredményezné. Ezt a bizonyos bioüzemanyagok 

esetében rendelkezésre álló ösztönzőt csak a közlekedési ágazatra vonatkozó célérték tekintetében 

kellene alkalmazni.
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Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia nyilatkozata

Ausztria, a Cseh Köztársaság, Magyarország és Szlovákia aggályának kíván hangot adni a tanúsítási 

rendszerek kölcsönös elismerésének tartósan elégtelen helyzetével kapcsolatban, mely annak 

eredményeképpen állt elő, hogy az Európai Bizottság áthidaló javaslatával kapcsolatban nem 

sikerült egyhangú döntésre jutni.

Szeretnénk abbéli aggályunknak is hangot adni, hogy a bioüzemanyagok és a folyékony bio-

energiahordozók fenntarthatósági kritériumaira vonatkozó nemzeti tanúsítási rendszerek 

elismerésére szolgáló új rendszer nem lép hatályba a 2014-es betakarításig. Ez az elfogadhatatlan 

helyzet, mely zavart okozhat a belső piacon, így még további egy vagy két évig is fennállhat.

A belső piac zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében felhívjuk az Európai Bizottságot, 

hogy sürgősen dolgozzon ki egy elfogadható megoldást, amely lehetővé teszi a tanúsítványoknak az 

egyik rendszerből a másikba történő problémamentes transzponálását. Ausztria, a Cseh 

Köztársaság, Magyarország és Szlovákia továbbra is nyitott minden sikeres megközelítésre.

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, 

Lengyelország, Románia és Szlovákia nyilatkozata

Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Spanyolország, Franciaország, Magyarország, 

Lengyelország, Románia és Szlovákia elismerik a hellén elnökségnek a kompromisszum elérése 

érdekében tett erőfeszítéseit, és bár néhány elemet problémásnak találnak, szeretnék megerősíteni a 

kompromisszumos csomag iránti támogatásukat.

Mindemellett hangsúlyozni kívánjuk, hogy az elfogadott megoldások komoly hatást gyakorolnak a 

már végrehajtott beruházásokra. Ezzel összefüggésben úgy véljük, hogy a gabonafélékből és egyéb, 

keményítőben gazdag növényekből, cukor-, illetve olajnövényekből előállított bioüzemanyagokból 

származó energia 7%-os részaránya a legalacsonyabb elfogadható célérték, amely a stabilitás 

megfelelő szintjét biztosítja.
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A fentiekre figyelemmel Bulgária, a Cseh Köztársaság, Észtország, Spanyolország, Franciaország, 

Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia a jogalkotási folyamat során a továbbiakban 

csak akkor támogatják az irányelvet, ha ez a rendkívül fontos pont nem képezi újabb módosítások 

tárgyát.
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elfogadására vonatkozó, első olvasatban elfogadott tanácsi álláspontról 

1. ELŐZMÉNYEK 
 

A javaslat Európai Parlament, illetve Tanács számára történő 
megküldésének időpontja: 

2012. október 18. 

Az Európai Parlament álláspontjának időpontja (első olvasat): 2013. szeptember 11. 
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
időpontja: 

2013. április 17. 

A Régiók Bizottsága véleményének időpontja Nem született vélemény 
A Tanács politikai megállapodása és első olvasatban kialakított 
álláspontja hivatalos (minősített többséggel való) elfogadásának 
időpontja 

2014. június 13. (politikai 
megállapodás), 
2014. december 9. 
(hivatalos elfogadás) 

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 
Ez a bizottsági javaslat az olyan bio-tüzelőanyagokra való átállást kívánja 
ösztönözni, amelyek használata a földhasználat közvetett megváltozásából eredő 
becsült hatással együtt számítva is jelentős ÜHG-kibocsátásmegtakarítást 
eredményez. A jelenlegi javaslat céljai – a meglévő beruházások védelmét szem előtt 
tartva – a következők: 

– a hagyományos (a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás 
kockázatát hordozó) bio-tüzelőanyagok részarányának korlátozása a 
megújulóenergia-irányelvben rögzített célértékek teljesítéséhez szükséges 
vállalásokban; 

– a biotüzelőanyag-előállítási eljárások üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 
teljesítményének javítása (az előállítással járó kibocsátás csökkentése) az új 
létesítmények ÜHG-kibocsátásmegtakarítási küszöbértékének növelésével, a 
2014. július 1-je előtt már működő létesítmények védelmét fenntartva1; 

– az újszerű (a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony 
kockázatát hordozó) bio-tüzelőanyagok piaci térnyerésének ösztönzése annak 
érdekében, hogy nagyobb arányban járuljanak hozzá a megújulóenergia-
irányelvben rögzített célértékek teljesítéséhez; 

                                                 
1 A C 160 (2010) dokumentum 3.1.1. pontja szerint. 
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– az ÜHG-kibocsátással kapcsolatos jelentéstétel javítása, arra kötelezve a 
tagállamokat és a tüzelőanyag-forgalmazókat, hogy adjanak becslést a bio-
tüzelőanyagok kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátásról. 

3. A TANÁCS ÁLLÁSPONTJÁVAL KAPCSOLATOS MEGJEGYZÉSEK 
3.1. Általános megjegyzések a tanácsi állásponttal kapcsolatban: 

 

A Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontja – 
az eredeti javaslathoz képest – jóval korlátozottabb környezetvédelmi célok elérésére 
törekszik, és hogy az említett álláspont nem tartalmaz jelentős ösztönzőket az újszerű 
biotüzelőanyag-fajtákra és a közlekedésben alkalmazható egyéb, a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás alacsony kockázatát hordozó (vagy a földhasználat 
közvetett megváltozását nem okozó) megújuló energiaforrásokra való áttérés támogatására. A 
tanácsi szöveg következő elemei vezetnek együttesen jóval korlátozottabb környezetvédelmi 
célokhoz:  

 

• a hagyományos bio-tüzelőanyagokra megállapított felső határ megemelése 
7 %-ra,2 

• a megújuló villamos energiára vonatkozó új szorzók bevezetése a vasúti 
ágazatban, 

• az újszerű (a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás 
alacsony kockázatát hordozó) bio-tüzelőanyagok használatára vonatkozó 
ösztönzők korlátozása, 

• a földhasználat közvetett megváltozásáról való jelentéstételre vonatkozó 
követelmények enyhítése. 

 

A Bizottság amiatt is sajnálatát fejezi ki, és határozottan ellenzi, hogy a Tanács által 
bevezetett módosítások jelentős mértékben csökkentik a megújulóenergia-irányelvben a 
megújuló energiára vonatkozóan meghatározott általános cél környezetvédelmi törekvését. 

 

Ezenkívül a tanácsi szöveg több, felhatalmazáson alapuló jogi aktust is megszüntet, másokat 
pedig végrehajtási aktusokká alakít át, amit a Bizottság rendkívül aggályosnak tart. 

 

3.2. Az Európai Parlament első olvasat során elfogadott módosításai: 

 

A Tanács kifejezetten figyelembe vette az Európai Parlament néhány, de nem az összes 
módosítását. Az alábbiakban olvasható a Bizottság véleménye az Európai Parlament 
módosításairól, és adott esetben a Tanács álláspontját is feltüntettük.  

 
                                                 
2 A megújulóenergia-irányelvben rögzített célértékek teljesítéséhez szükséges vállalásokban a 

hagyományos bio-tüzelőanyagok részarányára vonatkozó korlát. 
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1. 2020-tól a közvetett földhasználat-változásra vonatkozó becslések alkalmazása az 
üzemanyag-minőségről szóló irányelv szerinti elszámoláshoz; a közvetett 
földhasználat-változásra vonatkozó jelentés törlése a megújulóenergia-irányelvből 
(60. és 164. módosítás). A Bizottság elutasította. 

A rendelkezésre álló legjobb tudományos ismereteken alapuló közvetettföldhasználat-
változási értékeket mind a megújulóenergia-irányelv, mind a tüzelőanyag-minőségi 
irányelv alapján jelenteni kell, a tüzelőanyag-minőségi irányelv szerinti elszámoláshoz 
azonban nem lehet felhasználni. Az élelmiszer- és takarmánynövény-alapú bio-
tüzelőanyagok üvegházhatású gázokkal kapcsolatos valós teljesítménye 
átláthatóságának fokozása és a probléma nagyságára vonatkozó ismereteink növelése 
érdekében az értékeket célszerű jelenteni. A tanácsi szöveg nem vezet be 
közvetettföldhasználat-változási értékeket a tüzelőanyag-minőségi irányelv szerinti 
elszámolás céljaira, és módosított formában ugyan, de mind a tüzelőanyag-minőségi 
irányelv, mind a megújulóenergia-irányelv vonatkozásában fenntartja a közvetett 
földhasználat-változási értékekre vonatkozó jelentéstételt. 

2. A hagyományos bio-tüzelőanyagok használatára vonatkozó felső határ/korlát 
bevezetése a fenntartható státusz visszavonásával (89. módosítás). A Bizottság 
elutasította. 

A Bizottság azt javasolta, hogy a megújulóenergia-irányelvben rögzített 10 %-os 
célérték teljesítéséhez szükséges vállalásokban korlátozzák a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás kockázatát hordozó bio-tüzelőanyagok részarányát; 
Ez arra ösztönzi a tagállamokat, hogy ennek megfelelően igazítsák ki támogatási 
rendszereiket és megbízatásaikat, de nem korlátozza az említett bio-tüzelőanyagok 
általános használatát, így bizonyos fokú rugalmasságot biztosít a tagállamoknak. A 
tanácsi szöveg azt is megállapítja továbbá, hogy csak a 10 %-os célérték teljesítéséhez 
szükséges vállalásokban korlátozzák a részarányt, a „további” hagyományos bio-
tüzelőanyagok fenntartható státusza azonban ne változzon. 

3. A hagyományos bio-tüzelőanyagok használatára vonatkozó felső határ/korlát 
bevezetése a tüzelőanyag-minőségi irányelv alkalmazásában (184/REV módosítás). 
A Bizottság elfogadta. 

A Parlament a felső határt a tüzelőanyag-minőségi irányelvben meghatározott 
célértékre is alkalmazni kívánja. Noha a Bizottság a tüzelőanyag-minőségi irányelv 
tekintetében nem tett javaslatot felső határra, ez a rendelkezés olyan elem, amely 
hozzájárulhat a teljes szöveg környezetvédelmi törekvése szintjének javításához. A 
tanácsi szöveg megállapítja, hogy csak a megújulóenergia-irányelvben rögzített 10 %-
os célérték teljesítéséhez szükséges vállalásokban célszerű korlátozni a részarányt. 

4. A felső határ hatókörének kiterjesztése az energianövényekre (181. módosítás). A 
Bizottság részben elfogadta. 

A szántóterületen termesztett energianövényeknek lehet közvetett földhasználat-
változási hatása. Az Európai Parlament e javaslata tehát olyan elem, amely 
megerősítheti a szöveg környezetvédelmi törekvését és a földhasználat közvetett 
megváltozásából fakadó kibocsátások mérséklését célzó hatását. A Bizottság el tudja 
fogadni a felső határ hatókörének módosítását. A Tanács nem módosítja a Bizottság 
javaslatának hatályát (élelmiszer- és takarmánynövények). 

5. Az újszerű bio-tüzelőanyagokra vonatkozó, 2016-ra 0,5 %-os, 2020-ra pedig 2,5 %-
os kötelező célérték bevezetése (181. és 152/REV. módosítás). A Bizottság részben 
elfogadta. 
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A Bizottság – átfogó kompromisszum keretében – nyitott lehet, és fontolóra veheti azt 
az elvet, hogy kötelező erejű részcélértéket vezessenek be, mivel az fokozhatja a 
környezetvédelmi törekvések szintjét. Noha ebben a szakaszban a Bizottság még nem 
tud állást foglalni a pontos százalékos arányról, a 2,5 %-os érték igen ambiciózusnak 
tűnik, tekintettel arra, hogy olyan, a földhasználat közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás alacsony kockázatát hordozó bio-tüzelőanyagok (használt sütőolaj és 
faggyú), amelyek jelenleg kereskedelmi mennyiségben állnak rendelkezésre, nem 
tartoznának a hatályba, valamint arra, hogy azokat a bio-tüzelőanyagokat, amelyekre a 
részcélérték vonatkozna, csak egyszer vennék számításba a célértékek megvalósítása 
szempontjából. A Tanács sokkal kisebb mennyiségeket jelentő, nem kötelező érvényű 
részcélértéket javasol (0,5 százalékpont referenciaérték). 

6. A bioetanolra vonatkozó 7,5 % részcélérték (152/REV. módosítás). A Bizottság 
elutasította. 

Az Európai Parlament azt javasolja, hogy 7,5 %-os részcélérték vonatkozzon az 
etanoltartalmú benzinekre. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy ez indokolatlanul 
korlátozza a tagállamokat abban, hogy nemzeti feltételeiknek megfelelően, 
rugalmasan teljesítsék a közlekedés tekintetében meghatározott célértékeket. Továbbá 
ez azt is igényelné, hogy az etanolt nagyobb mennyiségben szállítsák annál, mint 
amennyit hagyományos járművekhez való tüzelőanyagba be lehetne keverni, így 
olyan, nagy keverési arányú bio-tüzelőanyagok felhasználását is lehetővé tenné, 
amelyekhez a tagállamok esetleg még nem rendelkeznek a megfelelő 
infrastruktúrával. 

7. A különféle tüzelőanyagok részarányának módosítása a közlekedési ágazat 
részcélértékeinek teljesítéséhez szükséges vállalásokban (185. és 186. módosítás). A 
Bizottság részben elfogadta. 

A Bizottság eredeti javaslata arra törekedett, hogy a közlekedési ágazat 
részcélértékeinek teljesítéséhez szükséges vállalásokban növelve az újszerű (a 
földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony kockázatát 
hordozó) bio-tüzelőanyagok részarányát ösztönözze azok felhasználását. A javaslat 
értelmében a legfejlettebb bio-tüzelőanyagokat négyszeres szorzóval, míg a használt 
sütőolajat és faggyút csak kétszeres szorzóval lehetne figyelembe venni. Az Európai 
Parlament ezt úgy kívánja módosítani, hogy szigorúan korlátozná azoknak a bio-
tüzelőanyagalapanyagoknak a jegyzékét, amelyeket négyszeres szorzóval lehet 
figyelembe venni, és az alapanyagok többsége csak egyszeres szorzóval számítana. A 
Bizottság véleménye szerint ez ellentmondásos ösztönzőrendszert teremtene az 
újszerű bio-tüzelőanyagok tekintetében, mivel a módosítás eredményeként az egyszerű 
technológiákkal, használt sütőolajból és állati zsiradékból már jelenleg is előállított 
bio-tüzelőanyagok után kétszer annyi lenne az ösztönző, mint az új technológiákkal, 
sokkal költségesebben előállított bio-tüzelőanyagok után. Emellett a jegyzékek 
módosításának teljes mértékben összhangban kell lennie az irányelvek átfogó 
hatályával, a felső határ hatókörével, az elszámolási szorzótényezők 
bevezetésével/megszüntetésével, valamint az alapanyagok meghatározásával. 

 

3.3. A Tanács számos új rendelkezést vezetett be a szövegbe, amelyek közül néhányat a 
Bizottság el tud fogadni, mások viszont jelentősen gyengítik a javaslatot, ezért a Bizottság 
kifogást emel ellenük. Ezek a változások a következők: 
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1. A felső határ megemelése 7 %-ra. 
A Bizottság javaslatának központi elemét képezi a hagyományos bio-
tüzelőanyagoknak a megújulóenergia-irányelvben rögzített célértékek teljesítéséhez 
szükséges vállalásokban való részarányára vonatkozó 5 %-os felső határ, amelyet a 
Bizottság határozottan a védelmébe vett, mivel a magasabb felső határ csökkentené a 
földhasználat közvetett megváltozásából fakadó kibocsátások mérséklését. 
Ugyanakkor a Bizottság elismeri, szükség lehet arra, hogy az álláspontok némi 
rugalmassággal közelítsenek a felső határ magasabb értéke felé annak érdekében, hogy 
átfogó kompromisszum alakulhasson ki a Tanács és az Európai Parlament között. A 
Bizottság azonban azt is egyértelműen leszögezte: bár lehet, hogy a felső határ 
kérdését rugalmasan kell kezelni, a Bizottság a javaslat környezetvédelmi törekvései 
általános szintjének megőrzésére törekszik. A Tanács által javasolt 7 %-os felső korlát 
nem korlátozza kellőképpen a közvetett földhasználat-változást, de a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony kockázatát hordozó lehetőségek 
alkalmazására vonatkozó ösztönzőket sem teremt a közlekedésben. A Bizottság a 2020 
utáni időszakra vonatkozó álláspontját tükröző preambulumbekezdések törlése miatt is 
sajnálatát fejezi ki. A Bizottság támogatná a 7 %-os felső határt, ha a szöveg 
következő elemei megerősítésre kerülnének: i. a felső határ hatókörének módosítása az 
Európai Parlament által javasolt és a Bizottság által már elfogadott módosítások (181) 
szerint, hogy kiterjedjen a földhasználatot igénylő bio-tüzelőanyagokra, továbbá a 
felső határ kiterjesztése a tüzelőanyag-minőségi irányelvre (184/REV), ii. az újszerű 
bio-tüzelőanyagokra való átállásra vonatkozó egyértelmű politikai üzenet 
megfogalmazása (visszaállítva a 2020 utáni időszakra vonatkozó 
preambulumbekezdést és 0,5 %-os kötelező részcélértéket bevezetve az újszerű bio-
tüzelőanyagokra vonatkozóan, hogy legalább a meglévő beruházásokat fedezze és 
megóvja), iii. egyes felhatalmazások visszaállítása vagy átmeneti rendelkezések 
biztosítása e rendelkezések vonatkozásában, iv. a megújuló energiaforrásokból 
előállított, a vasúti ágazatban felhasznált villamos energiára vonatkozó szorzó törlése 
és a kétszeres beszámítás elhagyása a megújulóenergia-irányelvben megállapított 
átfogó célérték tekintetében. 

2. Az újszerű bio-tüzelőanyagok – jelenleg csak a közlekedési ágazat tekintetében 
meghatározott 10 %-os célértékre alkalmazandó – többszörös beszámításának 
kiterjesztése a megújulóenergia-irányelvben megállapított átfogó célértékekre. 

A Bizottság határozottan ellenzi, hogy az újszerű bio-tüzelőanyagokat kétszer vegyék 
számításba a megújulóenergia-irányelvben megállapított átfogó 20 %-os célértékek 
tekintetében, és a jegyzőkönyvhöz fűzött nyilatkozata is ezt az álláspontot tükrözi 
(lásd alább). Noha a fentiek szerint a megújuló energiaforrások alkalmazására 
gyakorolt hatás várhatóan alacsony lenne, 2020-hoz közeledve ez nagyon 
problematikus politikai precedenst teremtene – semmi nem indokolja a 2008. évi 
energiaügyi és éghajlat-változási csomag egyik kiemelt célkitűzésének csökkentését. 
Az Európai Tanács idei márciusi ülésén a tagállamok megerősítették, hogy 
elkötelezték magukat a 2020-ra kitűzött célok teljesítése mellett. A 2008. évi csomag 
elegendő rugalmasságot biztosít a tagállamok számára ahhoz, hogy kerüljék a túlzott 
megfelelési költségeket. A különböző esetekre vonatkozó szorzók alkalmazásával 
kevesebb „valós” energia szükséges, így jelentősen csökken a közlekedési ágazatra 
vonatkozó célkitűzés. Ha a közlekedési ágazatban a közvetett földhasználat-változás 
korlátozása mellett tovább kell csökkenteni a megfelelési költségeket, akkor a 
Bizottság megfelelőbbnek ítéli az Európai Parlament által javasolt 153. és 154. 
módosítást, amelyek figyelembe vennék a közlekedési ágazatban az 
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energiahatékonyság és az energiamegtakarítás további javítására tett további 
erőfeszítéseket.  

3. Az elszámolásban a megújuló villamos energiára vonatkozó 5-szörös szorzó az 
elektromos közúti járművek és 2,5-szeres szorzó a villamos vonatok esetében. 

A Bizottság javaslatában nem szerepel az elszámolásokban az elektromos járművek, 
illetve az elektromos vonatok esetében alkalmazandó szorzók. Mindazonáltal a 
Bizottság – egy általános kompromisszum részeként – el tudna fogadni egy, az 
elszámolásokban a közúti járművekre alkalmazandó 5-szörös szorzót. A Bizottság 
ellenzi az elszámolásokban a megújuló villamos energia vonatok esetében való 
használatára alkalmazható szorzó bevezetését, mivel lényegesen csökkentené a 
közlekedési ágazat célkitűzésének mértékét, és nem teremtene további ösztönzést az 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedés érdekében. A Bizottság javaslatához 
hasonlóan az Európai Parlament sem vezet be új vagy magasabb szorzókat. 

4. A IX. melléklet A. részében felsorolt alapanyagokból előállított bio-
tüzelőanyagokra vonatkozó, nem kötelező részcélértékek bevezetése. 

Mint a fentiekben már szerepelt, a tanácsi szöveg bevezette azt a követelményt, hogy a 
tagállamok 2020-ra állapítsanak meg nem kötelező érvényű, az egyes alapanyagokból 
előállított bio-tüzelőanyagokra vonatkozó, az összes energiához viszonyítva, azaz a 
kettős beszámítás előtti 0,5 százalékpontos referenciaértékű részcélértékeket. A 
tagállamok azonban az indokok széles skálája alapján eltérhetnek e 
referenciaértékektől, és meg nem felelés esetén sincs alkalmazandó szankció. A 
Tanács által javasolt szöveg egészét nézve ez a rendelkezés kevéssé ösztönzi a 
közlekedési ágazatban a földhasználat közvetett megváltozását nem okozó lehetőségek 
helyett az újszerű bio-tüzelőanyagokra való áttérést. A Bizottság síkra száll ezen elem 
megerősítése mellett, és elvben üdvözli az Európai Parlament vonatkozó módosítását 
(181.), de már jelezte, hogy az Európai Parlament módosításában szereplő 
részcélkitűzés túl ambiciózusnak tűnik, és megvalósítása valószínűleg nagyon 
költséges lenne. 
 

5. További alapanyagok felvétele a IX. mellékletben foglalt jegyzékbe. 

A Bizottság javaslata tartalmazta azon nyersanyagok jegyzékét, amelyeknek bio-
tüzelőanyagként való rendelkezésre bocsátása esetén további ösztönzőket kell 
biztosítani. A Tanács álláspontja néhány további nyersanyagot is tartalmaz; fontos, 
hogy biztosítva legyen, hogy a szóban forgó nyersanyagokat „újszerű” (a 
földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony kockázatát 
hordozó) biotüzelőanyag-alapanyagoknak lehessen tekinteni, és az alapanyagok 
jegyzéke összhangban maradjon a végleges szöveg egyéb elemeivel (azaz mely 
anyagokra vonatkozik a felső határ). 
 

6. További alapanyagok a IX. mellékletben foglalt jegyzéken túl. 

A Tanács álláspontja tartalmaz egy olyan rendelkezést, miszerint „a IX. mellékletben 
nem szereplő, az illetékes nemzeti hatóságok által hulladéknak, maradványanyagnak, 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagnak vagy lignocellulóz-tartalmú anyagnak 
tekintett alapanyagokból előállított bioüzemanyagokat” szintén beszámítanák a fenti 
4. pontban említett részcélértékbe „abban az esetben, ha azokat már az ezen irányelv 
elfogadása előtt, meglévő létesítményekben használják”. A Bizottság úgy véli, hogy e 
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rendelkezés hatálya túl tág, magában hordozza annak veszélyét, hogy nem 
alkalmazzák egységesen az EU-ban, továbbá túllép a meglévő beruházásokkal 
összefüggő szerzett jogokra vonatkozó rendelkezéseken, mivel a földhasználat 
közvetett megváltozásáról szóló irányelv elfogadásáig lehetővé teszi a változtatásokat. 
Ezenfelül úgy tűnik, hogy egy ilyen rendelkezés – az európai uniós irányelvek 
értelmezésére vonatkozó általános jogi normával szemben – az „illetékes nemzeti 
hatóságokra” ruházza a megújulóenergia-irányelv vonatkozó része végső 
értelmezésének jogát. 
 

7. A földhasználat közvetett megváltozásáról való jelentéstételre vonatkozó 
rendelkezések szigorának csökkentése. 

A bizottsági javaslat tartalmazta a tagállamok arra vonatkozó kötelezettségét, hogy 
tegyenek jelentést a tagállami célok teljesítése érdekében szállított bio-
tüzelőanyagoknak a földhasználat közvetett megváltozásából eredő, az IFPRI-
modellből vett becsült értékek segítségével megbecsült kibocsátásáról. A Tanács úgy 
módosította ezt a követelményt, hogy a tagállamok csak a biotüzelőanyag-
alapanyagokról számolnak be, és a Bizottság készít a közvetettföldhasználat-változási 
értékekkel kiegészített jelentést a tagállamok biotüzelőanyag-fogyasztásáról, ami azt is 
jelenti, hogy ezek az információk később fognak rendelkezésre állni ahhoz képest, 
mintha a tagállamok szolgáltatnák őket. A Tanács ezenkívül olyan megfogalmazással 
egészítette ki a szöveget, amely a közvetettföldhasználat-változási értékek ideiglenes, 
bizonytalan jellegét hangsúlyozza. A Bizottság előnyben részesíti az eredeti 
jelentéstételi követelmények bevezetését a szövegbe. Lásd még a Bizottságnak az 
Európai Parlament 60. és 164. módosítására vonatkozó álláspontját. 
 

8. A megújuló energia „statisztikai átruházásának” kiterjesztése a közlekedési ágazat 
részcélértékére. 

A Tanács szövege a közlekedési ágazat célértékének teljesítése érdekében bevezeti a 
statisztikai átruházás lehetőségét, amely a megújulóenergia-irányelvben megállapított 
átfogó célérték tekintetében már megengedett. Bár a Bizottság ezt a változtatást nem 
tekinti indokoltnak, tekintettel arra, hogy a tagállamok között zökkenőmentesen folyik 
a közlekedésben használt tüzelőanyagok kereskedelme, a Bizottság azt is elismeri, 
hogy ezzel csökkenteni lehet a megfelelési költségeket. 

9. Az önkéntes rendszerek kölcsönös elismerése. 
A Bizottság szerint a Bizottság által a megújulóenergia-irányelv 18. cikk 
(6) bekezdésének értelmében elismert önkéntes rendszerek közötti kölcsönös 
elismerés elve a 18. cikk (7) bekezdésének fényében felesleges. Ez utóbbi azt 
biztosítja, hogy a tagállamokban az ilyen önkéntes rendszerek révén végzett 
ellenőrzéseket a megfelelésre vonatkozó további bizonyítékok előírása nélkül 
elismerjék. A Bizottság által a 18. cikk (6) bekezdésének értelmében elismert önkéntes 
rendszerek közötti kölcsönös elismerés arra az elképzelésre is kedvezőtlen hatással 
van, hogy további fenntarthatósági szempontokat igazolhatnának a 18. cikk 
(4) bekezdése szerinti harmonizált kritériumokon túl. A Bizottság örömmel fogadja a 
tanácsi szöveget, amennyiben az azt a lehetőséget vezeti be a Bizottság számára, hogy 
értékelje és jóváhagyja a nemzeti rendszereket. Ennek azonban az a jogi 
következménye, hogy ugyanolyan mértékben kell ezeket elismerni, mint az önkéntes 
rendszereket a 18. cikk (6) bekezdése alapján. Lásd még az Európai Parlament 
102. módosítását, amely valamennyi vizsgálati rendszer kölcsönös elismerését 



 

HU 9   HU 

teremtené meg. A Bizottság támogatja a nemzeti rendszerek közötti kölcsönös 
elismerés elképzelését; az önkéntes rendszereket azonban nem szabad arra 
kényszeríteni, hogy elismerjék a nemzeti rendszereket. 

10. Az önkéntes rendszerek által, illetve az önkéntes rendszerekről folytatott fokozott 
jelentéstétel. 

A tanácsi szöveg szerint az önkéntes rendszereknek rendszeresen jelentést kellene 
tenniük; e jelentéseket a Bizottság közzétenné, és a Bizottságnak felül kellene 
vizsgálnia, hogy az önkéntes rendszerek hogyan működnek. Ez a szöveg a Bizottság 
számára elfogadható, azonban jogi szempontból pontosítani kell, hogy ezek a 
változások alkalmazhatók a már meglévő önkéntes rendszerekre. Az Európai 
Parlament (58. és 103. módosításában) arra kéri a Bizottságot, hogy készítsen jelentést 
az önkéntes rendszerek működéséről, és szükség esetén tegyen olyan javaslatot, 
amelyet a Bizottság elvben el tud fogadni (milyen további módosításokra és 
pontosításokra van szükség). 

11. A degradálódott talajért járó bónusz. 

A tanácsi szöveg az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére vonatkozó 
számításokhoz megtartja a degradálódott talajért járó bónuszt. A Bizottság ezt az 
elemet törölte az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének kiszámításából, mivel 
nem egyeztethető össze az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének kiszámítására 
szolgáló módszertannal, valamint a földhasználat közvetett megváltozásáról való 
jelentéstétellel, mivel úgy tűnik, hogy ezt a fajta talajt igen nehéz azonosítani. A 
Bizottság – egy kielégítő átfogó kompromisszum keretében – elfogadhatónak tartja ezt 
az elemet, de jobban örülne, ha intézkedéseket hoznának az erősen szennyezett 
földterületeken termesztett növények biztonságos fizikai elkülönítése érdekében. Az 
Európai Parlament elfogadta ezen elem törlését a Bizottság szövegéből.  

12. A „szántó” és az „évelő növényekkel borított szántó” földhasználati kategóriák 
összevonása. 

A Tanács szövege az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának kiszámítása céljából 
összevonja a „szántó” és az „évelő növényekkel borított szántó” földhasználati 
kategóriákat. Ez egy olyan, az üvegházhatást okozó gázok mennyiségének 
kiszámítására szolgáló módszertannal összefüggő lehetséges probléma megoldására 
szolgál, amely akkor merülhet fel, amikor a „szántót” „évelő növényekkel borított 
szántóvá” alakítják, majd vissza. Noha a Bizottság – egy kielégítő átfogó 
kompromisszum keretében – el tudja fogadni a Tanács által javasolt módosításokat, 
továbbra is súlyosan aggályosnak találja a harmadik országok bio-tüzelőanyagainak 
fenntarthatóságára gyakorolt lehetséges hatásokat, és úgy véli, hogy ezt a kérdést 
másképpen is meg lehetne oldani. (Ez az elem sem a Bizottság, sem az Európai 
Parlament szövegében nem szerepel).  

13. Felülvizsgálati záradék. 

A Tanács szövege szerint a Bizottságnak az irányelv hatálybalépése után egy évvel be 
kell számolnia az újszerű bio-tüzelőanyagokról, a földhasználat közvetett 
megváltozásával kapcsolatos tudományos ismeretekről, valamint a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony kockázatát hordozó bio-
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tüzelőanyagok azonosításáról és tanúsításáról. A Bizottságnak ezután 2017-ben 
kellene jelentést tennie a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos, többek 
között a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony 
kockázatát hordozó bio-tüzelőanyagok tanúsítására, a csalások megelőzésére, valamint 
az önkéntes rendszerekre irányuló intézkedésekről. A Bizottság határozottan javasolja, 
hogy 2017-ben legyen egy minden elemre kiterjedő felülvizsgálat. A Bizottság 
megkérdőjelezi annak hasznosságát, hogy egy ilyen felülvizsgálat lefolytatása előtt 
bevezessék a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony 
kockázatát hordozó bio-tüzelőanyagok jogi meghatározását. A Tanács ezenkívül a 
jelentés céljaira használt, becsült közvetettföldhasználat-változási értékek „ideiglenes” 
jellegére vonatkozó szakasszal egészíti ki a szöveget. A felülvizsgálati záradéknak 
tisztáznia kell, hogy melyek legyenek a következő lépések, azaz 2020-ig meg kell 
tartani az „ideiglenes” értékeket, vagy „végleges” értékeket kell javasolni. A Bizottság 
szerint az Európai Parlament 107., 189. és 190. módosítása (egységesítés esetén) 
hasznos útmutatást nyújthatna. 

14. A földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony kockázatát 
hordozó bio-tüzelőanyagok fogalma. 

 A fent említetteknek megfelelően a Tanács szövege bevezette a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony kockázatát hordozó bio-
tüzelőanyagok fogalommeghatározását, valamint a felülvizsgálati záradékban a 
Bizottságra vonatkozó azon követelményt, hogy az készítsen jelentést, amely 
meghatározza a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony 
kockázatát hordozó bio-tüzelőanyagok azonosítására és tanúsítására vonatkozó 
kritériumokat. A Tanács szövegében szereplő fogalommeghatározás a bio-
tüzelőanyagok ezen típusait megkülönbözteti a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított bio-tüzelőanyagoktól. Noha a Bizottság elfogadná, ha 
további munkára kerülne sor e téren (azzal a fenntartással, hogy ez egyszerre történne, 
2017-ben), óvatos megközelítést kell követni annak biztosítása érdekében, hogy a 
földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás alacsony kockázatát 
hordozó bio-tüzelőanyagnak minősített bio-tüzelőanyagok valóban alacsony 
kockázatot jelentsenek. Sem a Bizottság, sem az Európai Parlament nem hivatkozott a 
bio-tüzelőanyagok e kategóriájára. 

15. A csalások megelőzése. 

A tanácsi szöveg a nemzeti rendszerek közötti, valamint az önkéntes rendszerek és a 
nemzeti rendszerek közötti együttműködés javítására hív fel; a tagállamoknak 
ösztönözniük kell a nyomon követési és visszakeresési rendszerek fejlesztését és 
alkalmazását; a tagállamoknak be kell számolniuk a csalás ellen hozott 
intézkedéseikről; és 2017-ben a Bizottságnak értékelnie kell ezen intézkedések 
hatékonyságát, szükség esetén pedig javaslatot kell benyújtania. A Bizottság 
elfogadhatónak tartja a Tanács által javasolt kiegészítéseket. Az Európai Parlament is 
aggályát fejezte ki a csalásokkal kapcsolatban (185. módosítás). 

16. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elhagyása. 
 A Tanács szövegében csak olyan, korlátozott hatályú, felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok maradtak, amelyek alapértelmezett értékekkel egészítik ki a tüzelőanyag-
minőségi irányelv IV. mellékletét és a megújulóenergia-irányelv V. mellékletét, 
valamint alapanyagokkal egészítik ki a megújulóenergia-irányelv IX. mellékletét. A 
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Tanács a végrehajtási aktusok elfogadása céljából a 98/70/EK irányelv 11. cikkének 
(4) bekezdésében, valamint a 2009/28/EK irányelv 25. cikkének (3) és 
(4) bekezdésében bevezette a véleménynyilvánítás elmulasztásának esetén követendő 
eljárásról szóló záradékot.  

a) A Bizottság úgy véli, hogy az irányelveket a tudományos haladásnak és az új 
technológiai fejlesztéseknek megfelelően naprakésszé kell tenni. Ez a rendes 
jogalkotási eljárással túl körülményes és túlságosan lassú lenne, továbbá nem 
biztosítana megfelelő rugalmasságot/hatékonyságot a tüzelőanyag-minőségi irányelv 
és a megújulóenergia-irányelv szigorúan technikai szempontjainak a 
környezetvédelmi célkitűzések megvalósítása (a közlekedési ágazatban az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése) érdekében a tudományos 
fejlődéshez való hozzáigazításához. A javasolt felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
többsége arra szolgál, hogy felváltsa az irányelvekben szereplő, a korábbi, 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás keretében elfogadott jogi 
aktusokat („a Lisszaboni Szerződéshez való igazítás”). A Bizottság véleménye 
szerint az Elnökség által a közelmúltban javasolt azon megközelítés, hogy a 
Bizottságra a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok/végrehajtási aktusok elfogadása 
céljából ráruházott jogok kerüljenek visszavonásra, és valamennyi rendelkezést a 
jogi aktus tartalmazzon, azzal a kockázattal jár, hogy ellehetetleníti az irányelvek 
nem lényeges, illetve lényeges elemeinek módosítása/kiigazítása közötti 
különbségtételt. A technikai kiigazítás természetesen az első kategóriába tartozik. A 
Bizottság a hatásköröknek a Szerződés szabályai szerint történő átruházására 
vonatkozó megközelítését követve, ami azt jelenti, hogy az EUMSZ 290. és 
291. cikkei kölcsönösen kizárják egymást, adott esetben megvizsgálja a 
kompromisszumos szövegeket. A Bizottság üdvözli az Európai Parlament 
álláspontját, amely teljes mértékben támogatja a Bizottság véleményét, és továbbra is 
olyan kompromisszumokra törekszik, amelyek megengedik a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok használatát.  

b) A Bizottság határozottan ellenzi a felhatalmazáson alapuló jogalkotói hatáskörének 
minden olyan visszavonását, amely az 1999/468/EK határozat értelmében 
folyamatban lévő eljárást vagy legkésőbb [date to be determined by Commission]-
án/én kezdődő és a két irányelv kiegészítésére irányuló eljárást érint. Alternatív 
megoldásként a 182/2011/EU rendelet szerinti eljárások alkalmazására vonatkozó 
átmeneti időszakról kell rendelkezni. 

c) A Tanács ezenkívül a végrehajtási aktusok elfogadása céljából bevezette a 
véleménynyilvánítás elmulasztásának esetén követendő eljárásról szóló záradékot. A 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy semmi nem indokolja kifejezetten a 
véleménynyilvánítás elmulasztásának esetén követendő eljárásról szóló záradék 
bevezetését, ezért egy olyan preambulumbekezdés beépítésére szólít fel, amely 
megindokolja egy ilyen záradék bevezetését. Amennyiben a folyamat végére nem 
kerül elfogadásra ilyen preambulumbekezdés, a Bizottság a szokásos nyilatkozatot 
fogja tenni ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 

4. KÖVETKEZTETÉSEK/ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK 
Bár a Bizottság úgy véli, hogy a Tanács első olvasatbeli politikai megállapodása nem felel 
meg az eredeti javaslat egyes alapvető célkitűzéseinek, a Bizottság úgy látja, csak úgy teheti 
lehetővé, hogy a rendes jogalkotási eljárás továbbhaladjon, ha nem fejez ki ellenvéleményt. A 
Bizottság arra törekszik, hogy megmaradjanak a javaslat azon elemei, amelyek 
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hozzájárulhatnak a közvetett földhasználat-változások hatásainak csökkentéséhez, valamint a 
bio-tüzelőanyagok közlekedésben való alkalmazásával kapcsolatos környezetvédelmi 
törekvések általános szintjének megőrzéséhez, beleértve néhány olyan elemet is, amelyek az 
Európai Parlament első olvasatban kialakított álláspontjának részét képezik. 

 

5. A BIZOTTSÁG NYILATKOZATAI 
 

A Bizottság elkészítette a Tanács jegyzőkönyvébe beillesztendő következő 
nyilatkozattervezetét: 

 

A Bizottság nyilatkozata a közvetett földhasználat-változásról szóló javaslatra 
vonatkozóan első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról 

[Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia 

támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv módosításáról] 

COM(2012) 595 final – 2012/0288 (COD) 

 

A Bizottság sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Tanács álláspontja – az eredeti javaslathoz 
képest – jóval kevésbé törekszik a hagyományos bio-tüzelőanyagok által kiváltott közvetett 
földhasználat-változások hatásának csökkentésére, és hogy az említett álláspont nem 
tartalmaz jelentős ösztönzőket az újszerű biotüzelőanyag-fajtákra és a közlekedésben 
alkalmazható egyéb, a földhasználat közvetett megváltozását nem okozó megújuló 
energiaforrásokra való áttérés támogatására. A Bizottság sajnálja továbbá, hogy a Tanács által 
bevezetett módosítások csökkentik a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben3 
megállapított, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó átfogó célkitűzéssel kapcsolatos 
környezetvédelmi törekvések szintjét.  

A Bizottság azonban – a jogalkotási folyamat előrehaladása érdekében – nem fogja ellenezni 
a Tanács első olvasatban kialakított álláspontját. 

A Bizottság a jogalkotási eljárás következő szakaszaiban továbbra is szorosan együttműködik 
a társjogalkotókkal. A Bizottság arra törekszik, hogy megmaradjanak a javaslat azon elemei, 
amelyek hozzájárulhatnak a közvetett földhasználat-változások hatásainak csökkentéséhez, 
valamint a bio-tüzelőanyagok közlekedésben való alkalmazásával kapcsolatos 
környezetvédelmi törekvések általános szintjének megőrzéséhez, beleértve néhány olyan 
elemet is, amelyek az Európai Parlament első olvasatban kialakított álláspontjának részét 
képezik. A Bizottság reményei szerint sikerül majd olyan megoldást találni, amely tükrözi 
Európa ahhoz fűződő érdekét, hogy leküzdje a hagyományos bio-tüzelőanyagok használatából 
eredő negatív környezeti hatásokat. 

                                                 
3 2009/28/EK 
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