
 

AM\1143184HU.docx  PE614.327v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

10.1.2018 A8-0392/294 

Módosítás  294 

Giovanni La Via, Seán Kelly, Marijana Petir, Paolo De Castro, Michel Dantin, Pilar 

Ayuso, Karl-Heinz Florenz, Massimiliano Salini, Marian-Jean Marinescu, Herbert 

Dorfmann, Jens Gieseke, Peter Jahr, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Christofer 

Fjellner, Birgit Collin-Langen, Elisabetta Gardini, Sabine Verheyen, Krzysztof Hetman, 

Andreas Schwab, Janusz Lewandowski, Tomáš Zdechovský, Mairead McGuinness, 

Czesław Adam Siekierski, Jarosław Wałęsa, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Lara Comi, 

Aldo Patriciello, Alessandra Mussolini, Andrey Kovatchev, Róża Gräfin von Thun und 

Hohenstein, Roberta Metsola, Reimer Böge, Angélique Delahaye, Albert Deß, David 

Casa, Ivo Belet, José Manuel Fernandes, Werner Langen, Salvatore Domenico Pogliese 

 

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 – q pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

q) „nem élelmezési célú 

cellulóztartalmú anyagok”: főként 

cellulózból és hemicellulózból álló, a 

lignocellulóz-tartalmú anyagoknál 

alacsonyabb lignintartalmú anyagok; ide 

tartozik többek között: élelmiszer- és 

takarmánynövény-maradékanyagok 

(például szalma, kukoricaszár, hüvely és 

héj), alacsony keményítőtartalmú, a fűfélék 

közé tartozó energianövények (például 

perje, vesszős köles, elefántfű, óriásnád és 

a fő termények előtt és után termesztett 

takarónövények), ipari maradékanyagok 

(például olyan élelmiszer- és 

takarmánynövények, amelyekből 

kisajtolták a növényi olajakat, kivonták a 

cukrokat, a keményítőt és a fehérjét) és 

biohulladékból származó anyagok; 

q) „nem élelmezési célú 

cellulóztartalmú anyagok”: részben 

cellulózból és hemicellulózból álló, a 

lignocellulóz-tartalmú anyagoknál 

alacsonyabb lignintartalmú anyagok; ide 

tartozik többek között: élelmiszer- és 

takarmánynövény-maradékanyagok 

(például szalma, kukoricaszár, hüvely és 

héj), alacsony keményítőtartalmú, a fűfélék 

közé tartozó energianövények (például 

perje, vesszős köles, elefántfű, óriásnád) és 

a fő termények előtt és után termesztett 

takarónövények, ipari maradékanyagok 

(például olyan élelmiszer- és 

takarmánynövények, amelyekből 

kisajtolták a növényi olajakat, kivonták a 

cukrokat, a keményítőt és a fehérjét) és 

biohulladékból származó anyagok; 

Or. en 
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Indokolás 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 

should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production.  Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

dd) „élelmiszer- és 

takarmánynövények”: mezőgazdasági 

területen elsődleges terményként 

termesztett magas keményítőtartalmú 

haszonnövények, cukor- és olajnövények, 

eltekintve a maradványoktól, a hulladéktól 

és a lignocellulóz-tartalmú anyagoktól; 

dd) „élelmiszer- és 

takarmánynövények”: mezőgazdasági 

területen elsődleges terményként 

termesztett magas keményítőtartalmú 

haszonnövények, cukor- és olajnövények, 

eltekintve a maradványoktól, a hulladéktól 

és a lignocellulóz-tartalmú anyagoktól; az 

olyan ideiglenes termények, mint a 

takarónövényzet és a köztes kultúrák nem 

tekinthetők elsődleges terménynek; 

Or. en 

Indokolás 

Az ideiglenes termények és a takarónövényzet nem tekintendők elsődleges terménynek, hanem 

második betakarításnak,amely kiegészíti a rendes élelmiszernövényeket.  Ez a növényzet 

nélküli területek alternatívája volna, és a 2016. évi ECOFYS tanulmány tanúsága szerint 

számos haszonnal jár majd, így növeli az  ÜHG-kibocsátásmegtakarítást és a mezőgazdasági 

termelők számára a jövedelmezőséget.  A mezőgazdaságnak az éghajlatváltozásból eredő 

problémák megoldásának részét kell képeznie, és ennek a jogszabálynak biztosítania kell a 

mezőgazdasági termelők számára az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez szükséges 
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eszközöket és egyúttal garantálnia kell a élelmiszer-biztonságot. 

 

 

 


