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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0392/286 

Módosítás  286 

Adina-Ioana Vălean 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

63 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (63a) A fejlett bioüzemanyag-fajták 

várhatóan fontos szerepet játszanak majd 

a légi közlekedés üvegházhatásúgáz-

kibocsátásának csökkentésében, ezért 

szükséges, hogy a bioüzemanyagok 

bevonására irányuló kötelezettség 

specifikusan a légi közlekedés számára 

értékesített üzemanyagok tekintetében is 

teljesüljön. Uniós és tagállami szinten 

olyan politikákat kell kidolgozni, amelyek 

ösztönzik az üzemanyagok hajózásban 

való megtakarítását célzó operatív 

intézkedéseket, a szél- és napenergiával 

működő tengeri közlekedés terjedését 

célzó kutatási és fejlesztési erőfeszítések 

mellett. 

Or. en 

Indokolás 

A 25. cikkre vonatkozó módosításokhoz kapcsolódik. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Módosítás  287 

Adina-Ioana Vălean 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

68 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (68a) Nagyobb hangsúlyt kell helyezni a 

körforgásos gazdaság, a biogazdaság és a 

megújuló energia terjesztése közti 

szinergiára, hogy biztosítani lehessen a 

nyersanyagok optimális felhasználását és 

a legjobb környezeti eredményt. Az Unió 

és a tagállamok által elfogadott, a 

megújuló energiák termelését támogató 

szakpolitikai intézkedéseknek mindig 

figyelembe kell venniük az erőforrás-

hatékonyság és a biomassza optimális 

felhasználásának elvét. 

Or. en 

Indokolás 

A megújulóenergia-irányelvnek összhangban kell lennie a körkörös gazdaság és a 

biogazdaság elveivel és ösztönöznie kell a másodlagos nyersanyagok piacát. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Módosítás  288 

Adina-Ioana Vălean 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) „megújuló energiaforrásokból 

előállított energia”: a nem fosszilis 

megújuló energiaforrásokból származó 

energia: szél-, nap- (naphő és fotovoltaikus 

nap-) és , geotermikus energia , környezeti 

hő-, árapály-, hullám- és az óceánból 

nyert egyéb energia, vízenergia, biomassza, 

hulladéklerakó helyeken és 

szennyvíztisztító telepeken keletkező 

gázok és biogázok energiája; 

a) „megújuló energiaforrásokból 

előállított energia”: a nem fosszilis 

megújuló energiaforrásokból származó 

energia: szél-, nap- (naphő és fotovoltaikus 

nap-) és , geotermikus energia, környezeti 

energia, árapály-, hullám- és az óceánból 

nyert egyéb energia, vízenergia, biomassza, 

biometán, hulladéklerakó helyeken és 

szennyvíztisztító telepeken keletkező 

gázok és biogázok energiája; 

Or. en 

Indokolás 

A biometánt hozzá kell adni a megújuló forrásokból származó energia fő meghatározásához. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Módosítás  289 

Adina-Ioana Vălean 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – c pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) „biomassza”: a mezőgazdaságból, 

a növényi és állati eredetű anyagokat is 

beleértve, az erdőgazdálkodásból és a 

kapcsolódó iparágakból – többek között a 

halászatból és az akvakultúrából – 

származó, biológiai eredetű termékek, 

hulladékok és maradékanyagok 

biológiailag lebontható része, valamint a 

hulladék, többek között a biológiai eredetű 

ipari és települési hulladék biológiailag 

lebontható része; 

c) „biomassza”: a mezőgazdaságból, a 

növényi és állati eredetű anyagokat is 

beleértve, az erdőgazdálkodásból és a 

kapcsolódó iparágakból – többek között a 

halászatból és az akvakultúrából – 

származó, biológiai eredetű termékek, 

hulladékok és maradékanyagok 

biológiailag lebontható része, kivéve a 

tőzeget és a geológiai képződményekbe 

ágyazott és/vagy fosszilizálódott 

anyagokat, valamint a hulladék 

biológiailag lebontható része, többek 

között a biológiai eredetű ipari, 

kereskedelmi és települési hulladék és a 

baktériumok; 

Or. en 

Indokolás 

Egyértelművé kell tenni, hogy a tőzeg és egyéb, a geológiai képződményekbe ágyazott és/vagy 

fosszilizálódott anyagok nem képezik a biomassza részét. A baktériumok a fotoszintézissel 

vagy anélkül növekvő, megújuló biomassza egyik formáját képezik. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Módosítás  290 

Adina-Ioana Vălean 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – g pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) „bioüzemanyagok”: a 

biomasszából előállított folyékony 

halmazállapotú, a közlekedésben használt 

üzemanyagok; 

g) „bioüzemanyagok” biomasszából 

vagy biomassza által előállított folyékony 

vagy gáznemű, a közlekedésben használt 

üzemanyagok; 

Or. en 

Indokolás 

A bioüzemanyagok meghatározásának a folyékony és a gáznemű üzemanyagokra egyaránt ki 

kell terjednie. A biomassza biológiai katalizátorként működhet, amely közvetlenül a 

biomassza-növekedés termékeként termeli a üzemanyagot. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Módosítás  291 

Adina-Ioana Vălean 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – s pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

s) „nem biológiai eredetű, folyékony 

vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó 

üzemanyagok”: a bioüzemanyagok 

kivételével azon folyékony vagy gáznemű 

üzemanyagok, amelyek energiatartalma a 

biomasszától eltérő megújuló 

energiaforrásokból származik, és 

amelyeket a közlekedés területén 

használnak; 

s) „nem biológiai eredetű, folyékony 

vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó 

üzemanyagok”: a bioüzemanyagok 

kivételével azon folyékony vagy gáznemű 

üzemanyagok, amelyeket a közlekedés 

területén használnak, és amelyek 

energiatartalma a biomasszától eltérő 

megújuló energiaforrásokból származik, és 

a szén-dioxidot a környezeti levegőből 

választják le; 

Or. en 

Indokolás 

Ez a rendelkezés nem vonatkozhat az ipari szén-dioxid-leválasztásra és az alapanyagok 

ismételt felhasználására, mivel a széntartalom nem állandó. A megújuló folyékony és 

gáznemű közlekedési üzemanyagok meghatározásának megváltoztatása a 25. cikkhez 

kapcsolódik, ahol az beszámítható az új beépítési kötelezettségbe. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Módosítás  292 

Adina-Ioana Vălean 

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – e e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ee) „fejlett bioüzemanyagok”: a IX. 

melléklet A. részében felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok; 

ee) „fejlett bioüzemanyagok”: a IX. 

melléklet A. részében felsorolt 

alapanyagok hulladékaiból és 

maradványaiból előállított 

bioüzemanyagok, amelyek megfelelnek a 

hulladékhierarchia elvének, és valamely 

regionális elemzés alapján nem okoznak 

jelentős kiszorító vagy torzító hatást a 

termékek, hulladékok vagy 

maradványanyagok piacain; 

Or. en 

 

 


