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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/296 

Módosítás  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

az S&D képviselőcsoport 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 

26 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész  

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az erdei biomassza fenntarthatatlan 

kitermelésének kockázatát minimálisra 

csökkentendő az (1) bekezdés a), b) és c) 

pontjában említett célok tekintetében 

figyelembe vett, erdei biomasszából 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok meg kell feleljenek a 

következő követelményeknek: 

(5) Az erdei biomassza fenntarthatatlan 

kitermelésének kockázatát minimálisra 

csökkentendő az (1) bekezdés a), b) és c) 

pontjában említett célok tekintetében 

figyelembe vett, erdei biomasszából 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok nem tartalmazhatnak 

fatönköket és hengeres faanyagokat és 

meg kell feleljenek a következő 

követelményeknek: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/297 

Módosítás  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

az S&D képviselőcsoport 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 

26 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A legalább 20MW tüzelőanyag-kapacitású 

létesítményekben biomassza-

tüzelőanyagokból előállított villamos 

energia csak akkor vehető figyelembe az 

(1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett 

célok tekintetében, ha a 2012/27/EU 

irányelv 2. cikkének 34. pontjában szereplő 

meghatározásnak megfelelő nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

származik. Az (1) bekezdés a) és b) pontja 

tekintetében ez a rendelkezés csak a [3 

years from date of adoption of this 

Directive] után működésbe lépő 

létesítmények esetében alkalmazandó. Az 

(1) bekezdés c) pontja tekintetében ez a 

rendelkezés nincs kihatással a [3 years 

from date of adoption of this Directive]-ig 
jóváhagyott állami támogatási 

programokra. 

A legalább 20 MW tüzelőanyag-kapacitású 

létesítményekben biomassza-

tüzelőanyagokból előállított villamos 

energia csak akkor vehető figyelembe az 

(1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett 

célok tekintetében, ha a 2012/27/EU 

irányelv 2. cikkének 34. pontjában szereplő 

meghatározásnak megfelelő nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

származik, vagy ha csak olyan, villamos 

energiára épülő létesítményekben 

termelik, amelyek legalább 40%-os nettó 

elektromos hatásfokot érnek el és nem 

használnak fel fosszilis tüzelőanyagokat. 

Az (1) bekezdés a) és b) pontja 

tekintetében ez a rendelkezés csak a [3 

évvel ezen irányelv elfogadásának 

dátumát követően] után működésbe lépő 

létesítmények esetében alkalmazandó. Az 

(1) bekezdés c) pontja tekintetében ez a 

rendelkezés nincs kihatással a [1 évvel ezen 

irányelv elfogadásának dátumát 

követően]-ig jóváhagyott állami támogatási 

programokra. 

 [Az illetékes bizottság 250. módosításának 

helyébe lép.] 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/298 

Módosítás  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Minden tagállam biztosítja, hogy a 

fejlett bioüzemanyagokból és a IX. 

mellékletben felsorolt alapanyagokból 

előállított egyéb bioüzemanyagokból és 

biogázokból, valamint a nem biológiai 

eredetű, folyékony és gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó, közlekedési 

célú üzemanyagokból, újrafeldolgozott 

széntartalmú tüzelőanyagokból és 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energiából származó energia a 

közlekedés valamennyi formájában 

felhasznált részaránya 2030-ban legalább 

az adott tagállamban közlekedési célra 

felhasznált végső energiafogyasztás 12%-

a legyen. 

 A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 

teljes részarányba belefoglalják olyan 

üzemanyagok legfeljebb 2%-os 

hozzájárulását, amelyek megfelelnek az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése tekintetében a 26. cikk (7) 

bekezdésében meghatározott 

küszöbértéknek, figyelembe véve a 

bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók alapanyagainak 

előállítása kapcsán a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő 

kibocsátás – a VIII. melléklet A. részében 

szereplő – becsült átlagértékét, vagy 

olyanokét, amelyek tanúsított, a 

földhasználat közvetett megváltozása 
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tekintetében alacsony kockázatot jelentő 

bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók. 

 (Az illetékes bizottság 110. módosításának 

helyébe lép.) 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/299 

Módosítás  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2021. január 1-jétől kezdve a tagállamok 

megkövetelik a tüzelőanyag-

forgalmazóktól, hogy az egy naptári évben 

a piacon fogyasztás vagy használat céljára 

elérhetővé tett teljes közlekedési célú 

üzemanyag-mennyiségnek egy minimális 

részét fejlett bioüzemanyagok és a IX. 

mellékletben felsorolt alapanyagokból 

előállított egyéb bioüzemanyagok és 

biogázok, valamint nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó 

üzemanyagok, hulladék-alapú fosszilis 

tüzelőanyagok és megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia formájában nyújtsák. 

A megújuló energiaforrásokból származó 

energia végső fogyasztásban betöltött 

részarányára vonatkozóan a 3. cikkben 

említett uniós és nemzeti célok eléréséhez 

való hozzájárulás érdekében 2021. január 

1-jétől kezdve a tagállamok megkövetelik a 

tüzelőanyag-forgalmazóktól, hogy az egy 

naptári évben a piacon fogyasztás vagy 

használat céljára elérhetővé tett teljes 

közlekedési célú üzemanyag-

mennyiségnek egy minimális részét fejlett 

bioüzemanyagok és a IX. mellékletben 

felsorolt alapanyagokból előállított egyéb 

bioüzemanyagok és biogázok, valamint 

nem biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó, közlekedési célú üzemanyagok, 

újrafeldolgozott széntartalmú 
tüzelőanyagok és megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia formájában nyújtsák. 

 (Az illetékes bizottság 216. módosításának 

helyébe lép.) 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/300 

Módosítás  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 

25 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ennek a minimális résznek 2021-ben 

legalább 1,5 %-nak kell lennie, és a X. 

melléklet B. részében szereplő ütemtervnek 

megfelelően 2030-ra el kell érnie legalább 

a 6,8 %-ot. E részen belül a fejlett 

bioüzemanyagok és a IX. melléklet A. 

részében felsorolt alapanyagokból 

előállított biogázok részesedésének a 2021. 

január 1. után a piacon fogyasztás vagy 

használat céljára elérhetővé tett 

közlekedési célú üzemanyag-mennyiségen 

belül legalább 0,5%-nak kell lennie, és a X. 

melléklet C. részében szereplő ütemtervnek 

megfelelően 2030-ra el kell érnie legalább 

a 3,6 %-ot. 

Ennek a minimális résznek 2021-ben 

legalább 1,5 %-nak kell lennie, és a X. 

melléklet B. részében szereplő ütemtervnek 

megfelelően 2030-ra el kell érnie legalább 

a 12%-ot. E részen belül a fejlett 

bioüzemanyagok és a IX. melléklet A. 

részében felsorolt alapanyagokból 

előállított biogázok részesedésének a 2021. 

január 1. után a piacon fogyasztás vagy 

használat céljára elérhetővé tett 

közlekedési célú üzemanyag-mennyiségen 

belül legalább 0,5%-nak kell lennie, és a X. 

melléklet C. részében szereplő ütemtervnek 

megfelelően 2030-ra el kell érnie legalább 

a 3,6 %-ot. 

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a 

teljes részarányba belefoglalják olyan 

üzemanyagok legfeljebb 2%-os 

hozzájárulását, amelyek megfelelnek az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentése tekintetében a 26. cikk (7) 

bekezdésében meghatározott 

küszöbértéknek, figyelembe véve a 

bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók alapanyagainak 

előállítása kapcsán a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő 

kibocsátás – a VIII. melléklet A. részében 

szereplő – becsült átlagértékét, vagy 

olyanokét, amelyek tanúsított, a 

földhasználat közvetett megváltozása 

tekintetében alacsony kockázatot jelentő 
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bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók. 

 (Az illetékes bizottság 217. módosításának 

helyébe lép.) 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/301 

Módosítás  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 

25 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A légi közlekedésben használt megújuló 

energia minimális részarányának a X. 

melléklet C. részében megállapított 

ütemtervet kell követnie. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/302 

Módosítás  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 

25 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A közúti járművek számára forgalmazott, 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia kiszámításához kizárólag 

az erre a célra szolgáló töltőállomásokon 

fogyasztott, megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energiát kell 

figyelembe venni és annak értékét a 

feltöltésre felhasznált villamos energia 

ötszörösének kell tekinteni. 

Or. en 

Indokolás 

Az erre a célra szolgáló töltőállomásokon való feltöltés az elektromos járművek által fogyasztott villamos 

energia kevesebb mint 20%-át teszi ki. Annak érdekében, hogy ez az irányelv ösztönözze a közúti 

közlekedés villamosítását – miközben az elektromos járművek értékesítését korlátozza, hogy a fogyasztók 

megítélése szerint hiányzik a töltési infrastruktúra –, a közúti járművekhez használt villamos energiát az 

erre a célra szolgáló töltőállomásokon kell elszámolni, adott szorzót alkalmazva, amely tükrözi, de nem 

becsüli túl az elektromos járművek teljes villamosenergia-felhasználását.  
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/303 

Módosítás  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 

IX melléklet – A rész – h pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

h) Tallolaj és tallolaj szurok. h) Tallolaj-szurok. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/304 

Módosítás  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport 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 

IX melléklet – A rész – q pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

q) A 2. cikk második bekezdésének r) 

pontjában meghatározott egyéb 

lignocellulóz-tartalmú anyagok a 

fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével. 

q) A 2. cikk második bekezdésének r) 

pontjában meghatározott egyéb 

lignocellulóz-tartalmú anyagok a 

fűrészrönkök, furnérrönkök, valamint az 

ipari cellulózfa kivételével; 

Or. en 

Indokolás 

Ez a módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a 26. cikkben említett fenntarthatósági 

kritériumokkal. 

 


