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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/305 

Módosítás  305 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Seán Kelly 

a PPE 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 

2 cikk – 2 bekezdés – ee 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 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok, illetve a nem élelmiszer-

/takarmánynövényekből származó 

hulladékból és maradvány biomasszából 

előállított bioüzemanyagok, amennyiben 

az ilyen biomassza megfelel a 26. cikkben 

meghatározott fenntarthatósági 

kritériumoknak; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/306 

Módosítás  306 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Seán Kelly 

a PPE 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) Az egyes tagállamok biztosítják, 

hogy a megújuló forrásokból előállított 

energiának a közlekedés valamennyi 

formájában felhasznált részaránya 2030-

ban legalább az egyes tagállamokban 

közlekedési célra felhasznált végső 

energiafogyasztás 12%-a legyen. A 

megújuló energiaforrásokból származó 

energia teljes energiafogyasztáson belüli 

12%-os részarányára vonatkozóan kitűzött 

cél elérése érdekében 2021. január 1-jétől 

kezdve a tagállamok megkövetelik a 

tüzelőanyag-forgalmazóktól, hogy 

legalább 15%-ban megújuló energiát 

használjanak, a 25. cikknek megfelelően. 

 E célkitűzés teljesítése érdekében az 

üvegházhatású gázok kibocsátása 

tekintetében a bioüzemanyagok és biogáz 

használatának köszönhetően elért 

megtakarításoknak meg kell felelniük a 

26. cikk (7) bekezdésében említett 

kritériumoknak a fosszilis 

üzemanyagokkal a 28. cikk (1) 

bekezdésében említett módszerekkel való 

összehasonlítás esetén. 

 Amennyiben az élelmiszerből és 

takarmányból előállított bioüzemanyagok 
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részesedése egy tagállamban 2 % alatt 

van, és ezáltal nem elegendő a 

tüzelőanyag-forgalmazó kötelezettsége és 

a közlekedésre vonatkozó 12 %-os 

célkitűzés közötti különbség fedezésére, az 

adott tagállam ennek megfelelően 

legfeljebb 2 %-ra kiigazíthatja a 7. cikk 

(1) bekezdésében meghatározott 

határértéket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/307 

Módosítás  307 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Seán Kelly 

a PPE 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 

7 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megújuló energiaforrásokból előállított 

energia teljes bruttó tagállami 

fogyasztásának kiszámításához az 

élelmiszer- vagy takarmánynövényekből 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és a közlekedésben 

használt biomassza-tüzelőanyagok aránya 

nem haladhatja meg a tagállamban a közúti 

és vasúti közlekedés végső 

energiafogyasztásának 7%-át. Ez a 

határérték 2030-ban 3,8%-ra csökken a X. 

melléklet A. részében szereplő 

ütemtervnek megfelelően. A tagállamok 

alacsonyabb határértéket is 

meghatározhatnak, és különbséget tehetnek 

az élelmiszer- és takarmánynövényekből 

előállított különböző típusú 

bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok között, például alacsonyabb 

határértéket határozhatnak meg az 

élelmiszer- és takarmánynövényeken belül 

az olajnövényekből előállított 

bioüzemanyagok számára, figyelembe 

véve a földhasználat közvetett 

megváltozását. 

A megújuló energiaforrásokból előállított 

energia teljes bruttó tagállami 

fogyasztásának kiszámításához az 

élelmiszer- vagy takarmánynövényekből 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és a közlekedésben 

használt biomassza-tüzelőanyagok aránya 

nem haladhatja meg a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

végső bruttó fogyasztásához az adott 

tagállamban 2017-ben nyújtott arányát, 

amely a közúti és vasúti közlekedés végső 

bruttó energiafogyasztása esetében 

legfeljebb 7% lehet. 

A pálmaolajból készült bioüzemanyagok 

és folyékony bio-energiahordozók arányát 

2021-ig 0%-ra kell csökkenteni. A 

tagállamok alacsonyabb határértéket is 

meghatározhatnak, és különbséget tehetnek 

az élelmiszer- és takarmánynövényekből 

előállított különböző típusú 

bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok között, például alacsonyabb 

határértéket határozhatnak meg az 

élelmiszer- és takarmánynövényeken belül 

az olajnövényekből előállított 

bioüzemanyagok számára, figyelembe 



 

AM\1143324HU.docx  PE614.327v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

véve a földhasználat közvetett 

megváltozását, és az egyéb nem szándékolt 

fenntarthatósági hatásokat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/308 

Módosítás  308 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Seán Kelly 

a PPE 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 

7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

32. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

IX. melléklet A. és B. részében foglalt 

alapanyag-jegyzékek további bővítése 

céljából, azonban ez a felhatalmazás az 

alapanyagok jegyzékből való törlésére 

nem terjed ki. Mindegyik felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusnak egy, a mindenkori 

legújabb tudományos és technikai 

haladásról készült elemzésen kell 

alapulnia, amely megfelelően figyelembe 

veszi a 2008/98/EK irányelvben 

meghatározott hulladékhierarchia 

alapelveit, összhangban van az uniós 

fenntarthatósági kritériumokkal, és 

alátámasztja azt a következtetést, hogy a 

szóban forgó alapanyag nem teremt 

további földterületek bevonása iránti 

igényt, hanem a hulladék és a 

maradványok hasznosítását támogatja, de 

nem jár jelentős mértékű torzító hatásokkal 

a (mellék-) termékek, hulladékok vagy 

maradványanyagok piacain, továbbá hogy 

érdemi megtakarítást eredményez az 

üvegházhatású gázok kibocsátásában a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, és nem 

jár a környezetet és a biológiai sokféleséget 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

32. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

IX. melléklet A. és B. részében foglalt 

alapanyag-jegyzékek módosítása céljából. 

Mindegyik felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusnak egy, a mindenkori legújabb 

tudományos és technikai haladásról készült 

elemzésen kell alapulnia, amely 

megfelelően figyelembe veszi a 

körforgásos gazdaság, a 2008/98/EK 

irányelvben meghatározott 

hulladékhierarchia alapelveit, összhangban 

van az uniós fenntarthatósági 

kritériumokkal, és alátámasztja azt a 

következtetést, hogy a szóban forgó 

alapanyag nem teremt további földterületek 

bevonása iránti igényt, hanem a hulladék és 

a maradványok hasznosítását támogatja, de 

nem jár jelentős mértékű torzító hatásokkal 

a (mellék-) termékek, hulladékok vagy 

maradványanyagok piacain, továbbá hogy 

az életciklus-alapú kibocsátáselemzés 

alapján érdemi megtakarítást eredményez 

az üvegházhatású gázok kibocsátásában a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, és nem 

jár a környezetet és a biológiai sokféleséget 

érő negatív hatások kockázatával. 
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érő negatív hatások kockázatával. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/309 

Módosítás  309 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Seán Kelly 

a PPE 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 

7 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság kétévente elvégzi a IX. 

melléklet A. és B. részében szereplő 

alapanyag-jegyzékek felülvizsgálatát annak 

érdekében, hogy azokat további 

alapanyagokkal bővítse e bekezdés 

elveinek figyelembevételével. Az első 

értékelést [ezen irányelv hatálybalépésének 

napját] követően hat hónapon belül kell 

elvégezni. Adott esetben a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el a IX. melléklet A. és B. részében 

foglalt alapanyag-jegyzékek bővítése 

céljából, azonban ez a felhatalmazás az 

alapanyagok jegyzékből való törlésére 

nem terjed ki. 

A Bizottság kétévente elvégzi a IX. 

melléklet A. és B. részében szereplő 

alapanyag-jegyzékek felülvizsgálatát annak 

érdekében, hogy azokat további 

alapanyagokkal bővítse e bekezdés 

elveinek figyelembevételével. Az első 

értékelést [ezen irányelv hatálybalépésének 

napját] követően hat hónapon belül kell 

elvégezni. Adott esetben a Bizottság 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogad el a IX. melléklet A. és B. részében 

foglalt alapanyag-jegyzékek bővítése 

céljából. A Bizottság 2025-ben különleges 

értékelést végez a IX. mellékletben 

szereplő alapanyagok törlése céljából, és 

az ennek következtében esetleg létrejövő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust az 

értékeléstől számított egy éven belül kell 

elfogadni. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/310 

Módosítás  310 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Seán Kelly 

a PPE 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 

7 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Alapanyagokat csak nyilvános 

konzultációt követően és a pénzügyi 

támogatás stabilitásának a 6. cikkben 

megállapított elveivel összhangban lehet a 

IX. mellékletből törölni. A 26. cikk 

sérelme nélkül, amennyiben alapanyagok 

kerülnek törlésre, az ebből az 

alapanyagból bioüzemanyagot előállító 

meglévő létesítmények számára lehetővé 

kell tenni, hogy ezt az energiát megújuló 

energiaként beszámítsák, és felszámítsák 

azt a – 25. cikk szerinti – tüzelőanyag-

forgalmazói kötelezettség teljesítésébe a 

korábbi termelési szintjükön belül 

maradva. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/311 

Módosítás  311 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Seán Kelly 

a PPE 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 – B rész – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) A cukornád vagy cukorrépa 

cukorrá való feldolgozásának 

melléktermékeként keletkező melasz, 

feltéve, hogy a cukor kivonása során 

betartották a legkorszerűbb ipari 

szabványokat. 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a bizottsági javaslattal módosított rendelkezések 

tekintetében benyújtott más módosításokkal. Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó 

nyomós okok miatt van szükség, és elválaszthatatlanul kapcsolódik más módosításokhoz. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/312 

Módosítás  312 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Seán Kelly 

a PPE 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 

X melléklet – 1 rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A. rész: [...] törölve 

Or. en 

Indokolás 

E módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a bizottsági javaslattal módosított rendelkezések 

tekintetében benyújtott más módosításokkal. Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó 

nyomós okok miatt van szükség, és elválaszthatatlanul kapcsolódik más módosításokhoz. 

 


