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RÖVID INDOKOLÁS 

Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának a megújuló 

forrásokból előállított energia támogatásáról szóló irányelv módosításáról készített 

véleménytervezetében az előadó főleg az európai mezőgazdaság és erdőgazdaság számára 

fontos témákra, valamint a mezőgazdasági termelőkre, a mezőgazdasági termelésre és a 

vidéki térségekre hatással lévő témákra összpontosít.  

A Párizsi Megállapodás ratifikálásával járó kötelezettségekkel és az európai éghajlatügyi és 

energiapolitika céljainak elérésével kapcsolatos, gyakran hangoztatott kötelezettségvállalással 

összefüggésben az előadó véleménye szerint a tagállamoknak ki kell tűzniük azt a közös célt, 

hogy az Európai Unió teljes bruttó energiafogyasztásában a megújuló energiaforrásból 

előállított energiák részaránya egész Európában legalább 27%-os legyen. 

A kimondott célon felül az előadó azon a véleményen van, hogy a tagállamoknak 2030-ig 

uniós szinten fenn kell tartaniuk az első generációs bioüzemanyagok 7%-os szintjét a 

közlekedési ágazatban a teljes bruttó energiafogyasztáson belül. A földhasználat közvetett 

megváltoztatásával járó negatív hatások megakadályozása érdekében korlátozni, majd 

csökkenteni kell a földhasználat közvetett megváltoztatásának kockázatát magukban hordozó 

bioüzemanyagok, különösen azok arányát, amelyek kibocsátása nagyobb, mint 

160 gCO2eq/MJ. 

Az előadó véleménye szerint a megújuló energiaforrásokból előállított energia teljes bruttó 

fogyasztásának kiszámításakor 2021-től figyelembe kell venni az egyes tagállamok sajátos 

vonásait, a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy függetlenül meghatározzák a 

bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a közlekedésben használt biomassza-

tüzelőanyagok arányát, ha azokat mezőgazdasági területeken élelmiszer- vagy 

takarmánytermelésre használt növényekből állítják elő. A tagállamoknak különbséget kell 

tudniuk tenni a különböző típusú bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és 

biomassza-tüzelőanyagok között, a földhasználat közvetlen megváltoztatásának 

figyelembevételével.  

Ezzel egy időben az Uniónak támogatnia kell a „nagy hatékonyságú bioüzemanyagok” 

használatát, amelyek értékes nyersanyagok, mint például magas fehérjetartalmú takarmány 

együttes gyártását eredményezik. Alapvetően fontos ezeknek a bioüzemanyagoknak a 

korlátozások alól való kizárása mind európai szinten, mind a tagállamok szintjén. 

A közlekedési ágazatot illetően az előadó azon a véleményen van, hogy az európai szintű 

közúti és vasúti közlekedésben a megújuló energia használatára vonatkozó ágazati 

célkitűzésnek – nevezetesen a bioüzemanyag-tartalom legalább 15%-ra való növelésének az 

összes tüzelőanyag-szállítónál –, valamint a fejlett bioüzemanyagokra a 2030-ig terjedő 

időszakban vonatkozó céloknak nagyratörőbbnek kellene lenniük a Bizottság által 

javasoltaknál.  

A fejlett bioüzemanyagokhoz használt nyersanyagok eredetét összefoglaló felsorolás 

felülvizsgálata és módosítása tekintetében az előadó úgy véli, hogy a Bizottságnak a 

lehetséges módosításokat az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal megállapodva kell 

végrehajtania, és nem felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, ahogy az jelenleg a 

javaslatban szerepel. 
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Ami az erdészeti ágazatot és a közös uniós célhoz való hozzájárulását illeti, az előadó üdvözli 

a biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok bevezetését. A kritériumokat azonban 

nem az erdőgazdálkodási üzemek szintjén kell megállapítani, hanem inkább a biomassza-

ellátóterülettel kapcsolatban kell értékelni. Ugyanezek az elvek alkalmazandók a biomassza 

behozatalakor. Mivel az erdőgazdaság nem tartozik az EU hatáskörébe, jogilag nem 

lehetséges, hogy az EU megkövetelje, hogy az egyes erdőtulajdonosok tájékoztatást 

nyújtsanak az erdőik kezeléséről.  

Ezen túlmenően nem indokolt és nem is logikus megkövetelni ilyen információkat az erdők 

tulajdonosaitól a fa egy bizonyos felhasználása (energia) vonatkozásában, mivel az erdőket 

nem kizárólag energetikai célokra használják, hanem értékes nyersanyagok előállítására is a 

gazdaság sok egyéb területe számára. A javaslat jelenlegi állapotában ezért indokolatlan 

közigazgatási és jogi terheket róna sok erdőtulajdonosra. Ehelyett az uniós megközelítést a 

tagállamok meglévő jogszabályaira és kezdeményezéseire kell alapozni.  

Összefoglalva, az előadó véleménye szerint az irányelv végrehajtását és céljainak elérését 

erőteljes nyomon követésnek kell támogatnia egy központi adatbázis révén, amely összekötné 

a nemzeti adatbázisokat a bioüzemanyagok európai szintű nyomonkövethetőségének 

figyelemmel kísérése céljából. A nagyratörő célkitűzések, valamint az e célkitűzések 

végrehajtásának nyomon követésére szolgáló rendszer magas fokú átláthatósága az európai 

éghajlatügyi és energiapolitika sikerének központi elemét képezi. 

MÓDOSÍTÁS: 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 

Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Unió energiapolitikájának egyik 

célkitűzése a megújuló energiaforrások 

használatának előmozdítása. A megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

felhasználásának növelése, valamint az 

energiatakarékosság és a fokozott 

energiahatékonyság fontos részét képezi az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentéséhez, illetve az 

éghajlatváltozásról szóló, 2015. évi Párizsi 

Megállapodás és az Unió 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó éghajlat- és 

energiapolitikai keretének teljesítéséhez 

szükséges intézkedéscsomagnak, ideértve 

azt a kötelező célt is, hogy az EU 2030-ra 

(2) Az Unió energiapolitikájának egyik 

célkitűzése a megújuló energiaforrások 

használatának előmozdítása. A megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

felhasználásának növelése, valamint az 

energiatakarékosság és a fokozott 

energiahatékonyság fontos részét képezi az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentéséhez, illetve az 

éghajlatváltozásról szóló, 2015. évi Párizsi 

Megállapodás és az Unió 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó éghajlat- és 

energiapolitikai keretének teljesítéséhez 

szükséges intézkedéscsomagnak, ideértve 

azt a kötelező célt is, hogy az EU 2030-ra 
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az 1990-es szinthez képest legalább 40%-

kal csökkentse üvegházhatásúgáz-

kibocsátásait. Mindez fontos szerepet 

játszik az energiaellátás biztonságának 

előmozdításában, a műszaki fejlődés és 

innováció támogatásában, foglalkoztatási 

lehetőségek biztosításában és a regionális 

fejlesztésben is, különösen a vidéki és 

elszigetelt területeken, vagy az alacsony 

népsűrűségű régiókban. 

az 1990-es szinthez képest legalább 40%-

kal csökkentse üvegházhatásúgáz-

kibocsátásait. Mindez fontos szerepet 

játszik az energiaellátás biztonságának 

előmozdításában, a műszaki fejlődés és 

innováció támogatásában, foglalkoztatási 

lehetőségek biztosításában és a 

fenntartható regionális és helyi szintű 

fejlesztésben is, beleértve a vidéki, távoli, 

elszigetelt és földrajzilag problémás 

területeket és az alacsony népsűrűségű 

régiókat is. Az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás csökkentése alapvető 

fontosságú, de nem versenghet más 

környezetvédelmi célokkal. 

 

Módosítás  2 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3 a) A mezőgazdasági ágazathoz 

kapcsolódó összetett uniós célkitűzések – 

köztük az éghajlatváltozás hatásainak 

mérséklése és az azokhoz való 

alkalmazkodás, a levegőminőség, a 

biológiai sokszínűség és az ökoszisztéma-

szolgáltatások megőrzése, a hosszú távú 

élelmezésbiztonság és a vidéki gazdaságok 

támogatása – kölcsönösen koherens 

módon történő elérése integrált fejlesztést 

tesz szükségessé, amelynek célja a 

fenntartható és alacsony kibocsátású 

mezőgazdaság és földhasználattal 

összefüggő más ágazatok megvalósítása. 

Ez az átmenet megköveteli a beruházások 

és az ösztönzők uniós intézkedésekkel 

(például közös agrárpolitika) elősegített 

átalakítását. 

 

Módosítás  3 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6 a) Az Európai Parlament 

„Eredményjelentés a megújuló 

energiáról” című 2016. június 23-i 

állásfoglalásában1a (P8_TA(2016)0292) 

sürgette a Bizottságot, hogy teljeskörűen 

hajtsa végre a megújuló energiáról szóló, 

2020-ig szóló irányelvet, és terjesszen elő 

egy ambiciózus jogalkotási keretet a 2020 

utáni időszakra, hangsúlyozva, hogy 

szükség van egy stabil, hosszú távú 

szabályozási keretre, amely tartalmazza 

többek között a megújuló energiával 

kapcsolatos uniós és nemzeti célokkal 

összhangban álló leghatékonyabb utat az 

Unió hosszú távú (2050-ig elérendő) 

éghajlat-politikai céljai felé; 

 ____________________ 

 1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0292. 

 

Módosítás  4 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 b preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6b) A fehérjetermelés eredményeként 

keletkező, első generációs 

bioüzemanyagként felhasználható és 

értékkel bíró bioüzemanyagok nem 

csupán pozitív hatást gyakorolnak a 

szántóföldekre, a környezetre és az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 

a közlekedési ágazatban, hanem a 

körforgásos gazdaságnak is részét 

képezik, mivel ily módon újrafeldolgozzák 

a társtermékeket; e növények társtermékei 

azt is lehetővé teszik, hogy az Unió 

kevésbé függjön az importtól, továbbá 

szántóföldet szabadít fel harmadik 

országokban. 

Indokolás 

Az uniós eredetű bioüzemanyagok a jó minőségű fehérjenövények termesztésének 



 

AD\1133894HU.docx 7/84 PE604.833v03-00 

 HU 

melléktermékei, amelyekre nagy szükség van az Unióban, mivel Európa az állatállomány 

támasztotta növekvő kereslet kielégítéséhez a szójalisztet 70%-ban importból szerzi be. A 

repcét és gabonaféléket feldolgozó uniós bioüzemanyag-ágazat immár évi 13 millió tonna 

magas fehérjetartalmú takarmányt állít elő, amelyet máskülönben importálni kellene. Ez a 

kedvező körforgásos gazdaság konkrét példája. Az Észak- és Dél-Amerikából származó 

behozatal csökkenése egyúttal azt is jelenti, hogy e régiókban több takarmány és élelmiszer 

áll rendelkezésre, ami világszerte a fogyasztók javát szolgálja, és ily módon hozzájárul a 

globális élelmezésbiztonság növeléséhez. 

 

Módosítás  5 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 c preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6c) A megújuló energiát az európai 

közjavak egyikének kell tekinteni, amely a 

polgárok, háztartások és közösségek 

szolgálatában áll. A megújuló 

energiaforrásokra vonatkozóan mind az 

Uniónak, mind a tagállamoknak e célt 

szolgáló szabályozási keretet kell 

bevezetniük és konkrét intézkedéseket kell 

hozniuk. 

Indokolás 

A megújuló energia európai közjavak egyikeként való meghatározásának az a célja, hogy 

valamennyi szabályozási döntés elsősorban társadalmi célokat szolgáljon, ne pedig a 

nyereséget. 

 

Módosítás  6 

Irányelvre irányuló javaslat 

6 d preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6d) Bár a körforgásos gazdaság elve 

valamennyi bioüzemanyagként 

felhasználható és értékkel bíró 

társterméket előállító növényre 

alkalmazható, ugyanakkor nem szabad 

elfelejteni, hogy a bioüzemanyag 

előállítása nem téríthet el ezen növények 

elsődleges céljától. 
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Módosítás  7 

Irányelvre irányuló javaslat 

9 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) A 2030-ra vonatkozó új kerethez 

történő tagállami hozzájárulások 

minimumát a tagállamok 2020-ra kitűzött 

nemzeti célértékei kell, hogy jelentsék. A 

megújuló energiaforrások nemzeti 

részaránya semmilyen körülmények között 

nem csökkenhet ennél a hozzájárulásnál 

alacsonyabb szintre, ha pedig ez 

megtörténik, az érintett tagállamoknak meg 

kell tenniük a megfelelő intézkedéseket 

annak biztosítása érdekében, hogy ez az 

alapszint biztosított legyen, valamint hozzá 

kell járulniuk az [energiaunió irányításáról 

szóló] rendeletben említett pénzügyi 

eszközhöz. 

(9) A 2030-ra vonatkozó új kerethez 

történő tagállami hozzájárulások 

minimumát a tagállamok 2020-ra kitűzött 

nemzeti célértékei és közvetett célértékei 

kell, hogy jelentsék. Az energiaágazatban 

a megújuló energiaforrások nemzeti 

részaránya semmilyen körülmények között 

nem csökkenhet ennél a hozzájárulásnál 

alacsonyabb szintre, ha pedig ez 

megtörténik, az érintett tagállamoknak meg 

kell tenniük a megfelelő intézkedéseket 

annak biztosítása érdekében, hogy ez az 

alapszint biztosított legyen, valamint hozzá 

kell járulniuk az [energiaunió irányításáról 

szóló] rendeletben említett pénzügyi 

eszközhöz. 

Indokolás 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, który zostanie osiągnięty w 2020 r., 

należy traktować jako minimalną podstawę na okres po 2020 r., a obniżenie wspomnianych 

wielkości powinno być niedopuszczalne. W związku z powyższym, zgodnie z aktualnymi 

postanowieniami dyrektywy 2009/28/WE, należy utrzymać i w dalszym ciągu zwiększać 

obowiązkową wartość docelową wynoszącą 10% zużycia paliwa transportowego 

pochodzącego z zasobów odnawialnych. Ma to zasadnicze znaczenie, gdyż pozwala uniknąć 

utrudnień w procesie dekarbonizacji w transporcie i tym samym nałożenia większego ciężaru 

na pozostałe sektory, które nie są objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji. 

By możliwe było osiągnięcie założeń COP21, należy zwrócić uwagę na sektory źródłowe, 

które emitują najwięcej gazów cieplarnianych. W tym zakresie sektor transportu emituje 

jedną czwartą unijnych gazów cieplarnianych i w związku z tym jest drugim pod względem 

wielkości emitentem (23,2%), bezpośrednio po sektorze „Spalania paliwa i ulotnych emisji z 

paliw - bez transportu” (55,1%). 

Ponadto sama Komisja w swoim raporcie na temat postępów związanych z energią 

odnawialną (COM(2015)293) potwierdziła pozytywny wpływ docelowego 10-procentowego 

poziomu wykorzystania energii odnawialnej w transporcie, stwierdzając, że „Dyrektywa w 

sprawie energii odnawialnej, przewidująca prawnie wiążący 20-procentowy docelowy poziom 

w UE, 10-procentowe wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie oraz wiążące cele 

krajowe na 2020 r., stanowi integralną część unijnej polityki energetycznej. Stała się ona 
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kluczową siłą napędową europejskich inwestycji globalnych w technologie odnawialne. 

 

Módosítás  8 

Irányelvre irányuló javaslat 

11 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (11a) A tagállamoknak el kell törölniük 

az energia-önellátásra és a kistermelőkre 

vonatkozó minden akadályt és büntetést. 

Létre kell hozni egy állami támogatási 

rendszert a kisméretű projektek 

(magánszemélyek, tulajdonosi közösségek, 

lakóközösségek, falvak, kis- és közepes 

mezőgazdasági üzemek vagy 

vállalkozások, valamint közigazgatási 

szervek vagy társadalmi célt szolgáló 

szervezetek) számára. A támogatások 

tekintetében ezen szektoroknak 

elsőbbséget kell adni. 

Indokolás 

Erre a pontosításra azért van szükség, mert a tagállamok mindenféle típusú akadályt 

alkalmaznak, és akadályozzák az energia-önellátást, ami ellentétes a megújuló energia 

használatának támogatásával. 

 

Módosítás  9 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) A Bizottságnak meg kell 

könnyítenie a legjobb gyakorlatok cseréjét 

az illetékes nemzeti vagy regionális 

hatóságok vagy szervek között, például 

rendszeres találkozók révén, amelyek célja 

a költséghatékony megújulóenergia-

projektek nagyobb mértékű elterjedését 

elősegítő közös megközelítés kialakítása, a 

rugalmas és tiszta technológiákba történő 

új beruházások ösztönzése, valamint az 

átlátható kritériumokon és megbízható 

piaci jelzéseken alapuló, megfelelő 

(13) A Bizottságnak meg kell 

könnyítenie a legjobb gyakorlatok cseréjét 

az illetékes nemzeti, regionális vagy helyi 

hatóságok vagy szervek között, például 

rendszeres találkozók révén, amelyek célja 

a költséghatékony megújulóenergia-

projektek nagyobb mértékű elterjedését 

elősegítő közös megközelítés kialakítása, a 

rugalmas és tiszta technológiákba történő 

új beruházások ösztönzése, valamint az 

átlátható kritériumokon és megbízható 

piaci jelzéseken alapuló, megfelelő 



 

PE604.833v03-00 10/84 AD\1133894HU.docx 

HU 

stratégia felállítása azoknak a 

technológiáknak a termelésből való 

kivonására, amelyek nem járulnak hozzá a 

kibocsátáscsökkentéshez, vagy nem 

bizonyulnak kellően rugalmasnak. 

stratégia felállítása azoknak a 

technológiáknak a termelésből való 

kivonására, amelyek nem járulnak hozzá a 

kibocsátáscsökkentéshez, vagy nem 

bizonyulnak kellően rugalmasnak. 

 

Módosítás  10 

Irányelvre irányuló javaslat 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (15a) Miután az energiaszegénység az 

Unió lakosságának mintegy 11%-át érinti, 

a megújuló energiával kapcsolatos 

szakpolitikákat oly módon kell kialakítani, 

hogy eredményesen erősítsék az 

energiaszegénység és fogyasztói 

kiszolgáltatottság leküzdésére irányuló 

általános uniós fellépést. 

 

Módosítás  11 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(33) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energia felhasználásának 

minimumkövetelményeit az új és felújított 

épületek vonatkozásában megállapító 

szabályok és kötelezettségek nemzeti és 

regionális szinten a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

felhasználásának jelentős emelkedéséhez 

vezettek. Ezeket az intézkedéseket az 

energiahatékonyabb megújuló 

energiaforrásból előállított energia 

alkalmazásait előmozdító építési előírások 

és szabályzatok kialakításával együtt 

bátorítani kell a szélesebb uniós 

környezetben. 

(33) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energia felhasználásának 

minimumkövetelményeit az új és felújított 

épületek vonatkozásában megállapító 

szabályok és kötelezettségek nemzeti, 

regionális és helyi szinten a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

felhasználásának jelentős emelkedéséhez 

vezettek. Ezeket az intézkedéseket az 

energiahatékonyabb megújuló 

energiaforrásból előállított energia 

alkalmazásait előmozdító építési előírások 

és szabályzatok kialakításával együtt 

bátorítani kell a szélesebb uniós 

környezetben. 

 

Módosítás  12 
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Irányelvre irányuló javaslat 

37 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(37) A hosszadalmas közigazgatási 

eljárások számottevő adminisztratív 

akadályt jelentenek, és költségesek. Az 

engedélyezési eljárások egyszerűsítése, és 

egyértelmű határidők előírása a projektek 

kialakítása terén a megfelelő hatóságok 

által történő határozathozatalra, várhatóan 

előmozdítja az eljárások hatékonyabb 

kezelését és az adminisztratív költségek 

csökkenését. 

(37) A hosszadalmas közigazgatási 

eljárások számottevő adminisztratív 

akadályt jelentenek, és költségesek. Az 

engedélyezési eljárások egyszerűsítése, és 

egyértelmű határidők előírása a projektek 

kialakítása terén a megfelelő hatóságok 

által történő jogerős határozathozatal 

megkönnyítésére, várhatóan előmozdítja 

az eljárások hatékonyabb kezelését és az 

adminisztratív költségek csökkenését. 

 

Módosítás  13 

Irányelvre irányuló javaslat 

50 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (50a) A megújuló energiaforrások 

piacának ösztönzése során figyelembe kell 

venni a más piaci szereplőkre kifejtett 

negatív hatásokat; a támogatási 

programoknak ezért minimálisra kell 

csökkenteniük a piactorzítás és a 

versenytorzulás kockázatát. 

Indokolás 

A biomassza és különösen az erdei biomassza értékes faipari alapanyag, amely gazdaságilag 

erősíti az európai vidéki területeket. Az erdei biomassza iránti megnövekedett kereslet ezért 

nem vezethet piactorzításhoz az érintett ágazatban. 

 

Módosítás  14 

Irányelvre irányuló javaslat 

51 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(51) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 349. cikke elismeri a 

legkülső régiók sajátos helyzetét. A 

legkülső régiókban az energiaágazatot 

(51) Az Európai Unió működéséről 

szóló szerződés 349. cikke elismeri a 

legkülső régiók sajátos helyzetét. A 

legkülső régiókban az energiaágazatot 
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gyakran az elszigeteltség, a korlátozott 

kínálat és a fosszilis tüzelőanyagoktól való 

függés jellemzi, miközben ezek a régiók 

jelentős helyi megújuló energiaforrásokkal 

rendelkeznek. A legkülső régiók így 

példaként szolgálhatnak az Unió számára 

az innovatív energiatechnológiák 

alkalmazása terén. Ezért elő kell mozdítani 

a megújuló energiaforrások 

hasznosításának elterjedését annak 

érdekében, hogy ezek a régiók nagyobb 

fokú energiafüggetlenséget érjenek el, és el 

kell ismerni e régiók sajátos helyzetét a 

megújuló energiában rejlő potenciáljuk és 

az állami támogatásokra való 

rászorultságuk tekintetében. 

gyakran az elszigeteltség, a korlátozott és 

költségesebb kínálat, valamint a fosszilis 

tüzelőanyagoktól való függés jellemzi, 

miközben ezek a régiók jelentős helyi 

megújuló energiaforrásokkal rendelkeznek, 

mint többek között a biomassza. A 

legkülső régiók így példaként 

szolgálhatnak az Unió számára az 

innovatív energiatechnológiák alkalmazása 

terén. Ezért a megújuló energiaforrásokra 

vonatkozó stratégiát ki kell igazítani annak 

érdekében, hogy ezek a régiók nagyobb 

fokú energiafüggetlenséget érjenek el, 

megerősítsék az ellátásbiztonságot és el 

kell ismerni e régiók sajátos helyzetét a 

megújuló energiában rejlő potenciáljuk és 

az állami támogatásokra való 

rászorultságuk tekintetében. Másrészt a 

legkülső régiók számára lehetővé kell 

tenni, hogy ki tudják használni 

erőforrásaik teljes potenciálját, a 

fenntarthatóság szigorú kritériumainak 

tiszteletben tartása mellett és a helyi 

sajátosságokkal összhangban, annak 

érdekében, hogy fokozzák a megújuló 

energia termelését és megerősítsék 

energetikai függetlenségüket. 

Indokolás 

A legkülső régiókban a fosszilis energiaellátás (egyes régiókban 80%-os vagy azt meghaladó 

aránnyal) olyan többletköltséggel jár, amely hátrányt jelent a helyi gazdaság és a lakosság 

vásárlóereje számára. E régiók ugyanakkor jelentős biomassza-erőforrásokkal rendelkeznek, 

amelyeket ki kell tudniuk aknázni. 

 

Módosítás  15 

Irányelvre irányuló javaslat 

57 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(57) Több tagállam is hajtott végre 

intézkedéseket a fűtési és hűtési ágazatban 

2020-as megújulóenergia-célkitűzéseik 

elérése céljából. A 2020 utáni időszakra 

vonatkozó kötelező nemzeti célok 

hiányában azonban a fennmaradó nemzeti 

(57) Több tagállam is hajtott végre 

intézkedéseket a fűtési és hűtési ágazatban 

2020-as megújulóenergia-célkitűzéseik 

elérése céljából. A 2020 utáni időszakra 

vonatkozó kötelező nemzeti célok 

hiányában azonban a fennmaradó nemzeti 
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ösztönzők nem biztos, hogy elegendőek 

lesznek a 2030-ra és 2050-re vonatkozó, 

hosszú távú dekarbonizációs célok 

eléréséhez. Az említett célokkal való 

összhang, a befektetői kiszámíthatóság 

erősítése és a fűtési és hűtési ágazatban az 

uniós megújulóenergia-piac létrehozásának 

támogatása érdekében az 

energiahatékonyság elsődlegességének 

elvét tiszteletben tartva helyénvaló 

támogatni a tagállamok erőfeszítéseit a 

megújuló energiát hasznosító fűtés és hűtés 

kialakításában, a megújuló energia 

részarányának fokozatos növeléséhez 

történő hozzájárulásuk érdekében. 

Tekintettel egyes fűtési és hűtési piacok 

széttagoltságára, ezeknek a törekvéseknek 

a megvalósítása során rendkívül fontos a 

rugalmasság biztosítása. Ugyancsak fontos 

biztosítani azt, hogy a megújuló 

energiaforrások használatának a fűtési és a 

hűtési ágazatban történő lehetséges 

bevezetése ne járjon káros környezeti 

mellékhatásokkal. 

ösztönzők nem biztos, hogy elegendőek 

lesznek a 2030-ra és 2050-re vonatkozó, 

hosszú távú dekarbonizációs célok 

eléréséhez. Az említett célokkal való 

összhang, a befektetői kiszámíthatóság 

erősítése és a fűtési és hűtési ágazatban az 

uniós megújulóenergia-piac létrehozásának 

támogatása érdekében az 

energiahatékonyság elsődlegességének 

elvét tiszteletben tartva helyénvaló 

támogatni a tagállamok erőfeszítéseit a 

megújuló energiát hasznosító fűtés és hűtés 

kialakításában, a megújuló energia 

részarányának fokozatos növeléséhez 

történő hozzájárulásuk érdekében. 

Tekintettel egyes fűtési és hűtési piacok 

széttagoltságára, ezeknek a törekvéseknek 

a megvalósítása során rendkívül fontos a 

rugalmasság biztosítása. Ugyancsak fontos 

biztosítani azt, hogy a megújuló 

energiaforrások használatának a fűtési és a 

hűtési ágazatban történő lehetséges 

bevezetése ne járjon káros környezeti 

mellékhatásokkal, különösen a 

levegőminőség tekintetében, sem az Unión 

belül, sem az Unión kívül. 

Indokolás 

E módosítás annak biztosítására irányul, hogy a felülvizsgált irányelv előmozdítsa különösen 

azon megújuló üzemanyagok használatát, amelyek nemcsak az ÜHG-kibocsátás 

csökkentésére vannak kedvező hatással, hanem a levegő minőségére is. 

 

Módosítás  16 

Irányelvre irányuló javaslat 

63 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (63a) Elő kell mozdítani a 

bioüzemanyagok előállítása érdekében 

termesztett növényekkel kapcsolatos 

kutatást és fejlesztést annak érdekében, 

hogy fokozzuk és jobban megértsük az e 

növények által a biodiverzitás, a 

fehérjeellátás és a kibocsátáscsökkentés 

szempontjából képviselt előnyöket. 
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Ezenfelül elő kell mozdítani a 

mezőgazdasági technológiával, valamint a 

terméshozam növelésével kapcsolatos 

kutatást és fejlesztést, figyelemmel a 

mezőgazdasági termelőket érő nyomásra, 

illetve arra, hogy a megnövelt 

terméshozam bizonyítottan csökkenti a 

kibocsátást. 

 

Módosítás  17 

Irányelvre irányuló javaslat 

65 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(65) A fosszilis hulladékáramokból 

előállított alacsony szén-dioxid-tartalmú 

fosszilis tüzelőanyagok támogatása 

szintén hozzájárulhat az energiaellátás 

diverzifikálására és a közlekedés 

dekarbonizációjára irányuló szakpolitikai 

célok eléréséhez. Ezért helyénvaló ezekre 

a tüzelőanyagokra is kiterjeszteni a 

tüzelőanyag-forgalmazókra rótt 

bekeverési kötelezettség hatályát. 

törölve 

Indokolás 

A hulladékalapú fosszilis tüzelőanyagok támogatása a fosszilis tüzelőanyagokat 

versenyképesebbé teszi, ami ellentétes az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

irányuló céllal és a megújuló energiaforrások, többek között a mezőgazdasági és erdészeti 

biomassza használatának előmozdításával. Elvileg nem tűnik következetesnek a fosszilis alapú 

tüzelőanyagok ezen irányelv hatálya alá történő belefoglalása. Annál is inkább, mivel nem 

állnak rendelkezésre becslések sem az ÜHG-kibocsátással kapcsolatos teljesítményükről vagy 

követelményekről, sem fenntarthatóságukról. 

 

Módosítás  18 

Irányelvre irányuló javaslat 

66 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(66) A gazdaság dekarbonizációjához 

történő hozzájárulásukra tekintettel 

támogatni kell azokat az alapanyagokat, 

(66) A gazdaság dekarbonizációjához 

történő hozzájárulásukra tekintettel 

támogatni kell azokat az alapanyagokat, 
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amelyek a bioüzemanyagok előállításához 

történő használatuk során csekély hatással 

vannak a földhasználat közvetett 

megváltozására. Különösen az olyan fejlett 

bioüzemanyagok előállításához használt 

alapanyagokat kell a jelen irányelv egy 

mellékletébe belefoglalni, amelyek 

előállítási technológiája innovatívabb, 

kevésbé érett, és ezért magasabb szintű 

támogatást igényel. Annak biztosítása 

érdekében, hogy ez a melléklet lépést 

tartson a legújabb technológiai 

fejleményekkel, ugyanakkor elkerülje a 

nem szándékolt negatív hatásokat, az 

irányelv elfogadását követően értékelést 

kell végezni annak felmérése céljából, 

hogy a melléklet kiterjeszthető-e újabb 

alapanyagokra. 

amelyek a bioüzemanyagok előállításához 

történő használatuk során csekély hatással 

vannak a földhasználat közvetett 

megváltozására. Különösen az olyan fejlett 

bioüzemanyagok előállításához használt 

alapanyagokat kell a jelen irányelv egy 

mellékletébe belefoglalni, amelyek 

előállítási technológiája innovatívabb, 

kevésbé érett, és ezért magasabb szintű 

támogatást igényel. A fejlett 

bioüzemanyagokhoz felhasználható 

alapanyagoknak tiszteletben kell tartaniuk 

a hulladékhierarchia elvét, és nem 

eredményezhetik a termékek, hulladékok 

és maradványanyagok piacának jelentős 

torzulását. Annak biztosítása érdekében, 

hogy ez a melléklet lépést tartson a 

legújabb technológiai fejleményekkel, 

ugyanakkor elkerülje a nem szándékolt 

negatív hatásokat, az irányelv elfogadását 

követően értékelést kell végezni annak 

felmérése céljából, hogy a melléklet 

kiterjeszthető-e újabb alapanyagokra. 

 

Módosítás  19 

Irányelvre irányuló javaslat 

68 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(68) A biomasszának a nyersanyag- és 

energia-előállítás céljából történő 

felhasználása révén a gazdaság 

dekarbonizációjához való hozzájárulásában 

rejlő valamennyi lehetőség kiaknázása 

érdekében a tagállamoknak és az Uniónak 

támogatniuk kell a meglévő faanyag- és 

mezőgazdasági erőforrások erőteljesebb 

fenntartható mozgósítását és új 

erdőgazdálkodási és mezőgazdasági 

termelési rendszerek kifejlesztését. 

(68) A biomasszának a nyersanyag- és 

energia-előállítás céljából történő 

felhasználása révén a gazdaság 

dekarbonizációjához való hozzájárulásában 

rejlő valamennyi lehetőség kiaknázása 

érdekében a tagállamoknak és az Uniónak 

támogatniuk kell a meglévő faanyag- és 

mezőgazdasági erőforrások erőteljesebb 

fenntartható mozgósítását és új 

erdőgazdálkodási és mezőgazdasági 

termelési rendszerek kifejlesztését, és a 

hosszú távú üvegházhatásúgáz-

kibocsátáscsökkentés maximalizálása 

érdekében fel kell tárniuk a fenntartható 

erdőgazdálkodás lehetőségét, a helyi 

energia-előállítással, például a tőzeggel 
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összefüggésben. 

Indokolás 

Az üvegházhatású gázok megtakarításának költséghatékony és holisztikus módon való elérése 

olyan megközelítést igényel, amelynek célja az erdészet és a helyben rendelkezésre álló 

energia – például a tőzeg – közötti szinergia megteremtése. 

 

Módosítás  20 

Irányelvre irányuló javaslat 

69 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(69) A bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok előállításának mindig 

fenntartható módon kell történnie. Az ezen 

irányelvben meghatározott uniós 

célkitűzésnek való megfelelés céljára 

használt, illetve a támogatási rendszerek 

által támogatott bioüzemanyagokkal, 

folyékony bio-energiahordozókkal és 

biomassza-tüzelőanyagokkal kapcsolatban 

meg kell követelni a fenntarthatósági és az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentési 

kritériumok betartását. 

(69) A bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok előállításának mindig 

fenntartható módon kell történnie, és 

lépéseket kell tenni annak biztosítása 

érdekében, hogy a nyersanyagok 

felhasználására valóban környezetkímélő 

módon kerüljön sor. Az ezen irányelvben 

meghatározott uniós célkitűzésnek való 

megfelelés céljára használt, illetve a 

támogatási rendszerek által támogatott 

bioüzemanyagokkal, folyékony bio-

energiahordozókkal és biomassza-

tüzelőanyagokkal kapcsolatban meg kell 

követelni a fenntarthatósági és az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentési 

kritériumok betartását. 

 

Módosítás  21 

Irányelvre irányuló javaslat 

71 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(71) A bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók, és a biomassza-

tüzelőanyagok gyártására használt 

mezőgazdasági nyersanyagok termelése, 

illetve az ezek használatára vonatkozó, 

jelen irányelvben foglalt ösztönzők nem 

idézhetik elő a biológiai sokféleséggel 

(71) A bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók, és a biomassza-

tüzelőanyagok gyártására használt 

mezőgazdasági nyersanyagok termelése, 

illetve az ezek használatára vonatkozó, 

jelen irányelvben foglalt ösztönzők nem 

idézhetik elő a biológiai sokféleséggel 
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rendelkező földterületek elpusztítását. Az 

ilyen, számos nemzetközi egyezményben 

az egész emberiség közkincsének elismert 

véges erőforrásokat meg kell őrizni. Ezért 

szükséges olyan fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátási 

kritériumokról rendelkezni, amelyek 

biztosítják, hogy a bioüzemanyagok, a 

folyékony bio-energiahordozók és a 

biomassza-tüzelőanyagok csak akkor 

jogosultak ösztönző eszközökre, ha 

garantált, hogy a mezőgazdasági 

nyersanyag nem biológiai sokféleséggel 

rendelkező területekről származik, illetve a 

természetvédelmi célokra kijelölt területek 

vagy a ritka, illetve veszélyeztetett 

ökoszisztémák vagy fajok védelmére 

kijelölt területek esetében az érintett 

illetékes hatóság kimutatja, hogy a 

mezőgazdasági nyersanyagtermelés nem 

ellentétes ezekkel a célokkal. A választott 

fenntarthatósági kritériumok alapján egy 

erdőt akkor kell biológiai sokféleséggel 

rendelkezőnek tekinteni,, ha az Egyesült 

Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 

Szervezetének (FAO) a globális erdészeti 

erőforrások felmérésében használt 

meghatározása szerint elsődleges erdőnek 

minősül, vagy ha természetvédelmi célú 

nemzeti törvények védik. Azok a területek, 

amelyeken nem faeredetű erdészeti 

termékek begyűjtése történik, biológiai 

sokféleséget képviselő erdőnek 

minősülnek, feltéve, hogy az emberi hatás 

nem jelentős. A FAO által meghatározott 

egyéb erdőfajták, mint például az 

átalakított természetes erdők, a 

féltermészetes erdők és ültetvények nem 

tekintendők elsődleges erdőnek. Továbbá 

tekintettel bizonyos mérsékelt övi és 

trópusi gyepterületek – többek között a 

magas fokú biológiai sokféleséget 

képviselő szavannák, sztyeppék, bozótosok 

és prérik – magas fokú biológiai 

sokféleséget képviselő jellegére, 

helyénvaló, hogy az ilyen területekről 

származó mezőgazdasági nyersanyagokból 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

rendelkező földterületek elpusztítását. Az 

ilyen, számos nemzetközi egyezményben 

az egész emberiség közkincsének elismert 

véges erőforrásokat meg kell őrizni. Ezért 

szükséges olyan fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátási 

kritériumokról rendelkezni, amelyek 

biztosítják, hogy a bioüzemanyagok, a 

folyékony bio-energiahordozók és a 

biomassza-tüzelőanyagok csak akkor 

jogosultak ösztönző eszközökre, ha 

garantált, hogy a mezőgazdasági vagy 

erdészeti nyersanyag nem biológiai 

sokféleséggel rendelkező területekről 

származik, illetve a természetvédelmi 

célokra kijelölt területek vagy a ritka, 

illetve veszélyeztetett ökoszisztémák vagy 

fajok védelmére kijelölt területek esetében 

az érintett illetékes hatóság kimutatja, hogy 

a mezőgazdasági vagy erdészeti 

nyersanyagtermelés nem ellentétes ezekkel 

a célokkal. A bioüzemanyagok, folyékony 

bio-energiahordozók, és a biomassza-

tüzelőanyagok gyártására használt 

mezőgazdasági nyersanyagok 

fenntartható termelésének az erőforrások 

helyi és regionális feldolgozására kell 

támaszkodnia. Így egyidejűleg a helyi és a 

regionális értékláncok is megerősödnek. 
A választott fenntarthatósági kritériumok 

alapján egy erdőt akkor kell biológiai 

sokféleséggel rendelkezőnek tekinteni, ha 

az Egyesült Nemzetek Élelmezési és 

Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) a 

globális erdészeti erőforrások felmérésében 

használt meghatározása szerint elsődleges 

erdőnek minősül, vagy ha 

természetvédelmi célú nemzeti törvények 

védik. Azok a területek, amelyeken nem 

faeredetű erdészeti termékek begyűjtése 

történik, biológiai sokféleséget képviselő 

erdőnek minősülnek, feltéve, hogy az 

emberi hatás nem jelentős. A FAO által 

meghatározott egyéb erdőfajták, mint 

például az átalakított természetes erdők, a 

féltermészetes erdők és ültetvények nem 

tekintendők elsődleges erdőnek. Továbbá 

tekintettel bizonyos mérsékelt övi és 

trópusi gyepterületek – többek között a 
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tüzelőanyagok ne legyenek jogosultak az 

ezen irányelvben meghatározott ösztönző 

eszközökre. A Bizottságnak meg kell 

állapítania a megfelelő kritériumokat az 

ilyen magas fokú biológiai sokféleséget 

képviselő gyepterület meghatározásához, a 

rendelkezésre álló legjobb tudományos 

ismereteknek és a vonatkozó nemzetközi 

szabályoknak megfelelően. 

magas fokú biológiai sokféleséget 

képviselő szavannák, sztyeppék, bozótosok 

és prérik – magas fokú biológiai 

sokféleséget képviselő jellegére, 

helyénvaló, hogy az ilyen területekről 

származó mezőgazdasági nyersanyagokból 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok ne legyenek jogosultak az 

ezen irányelvben meghatározott ösztönző 

eszközökre. A Bizottságnak meg kell 

állapítania a megfelelő kritériumokat az 

ilyen magas fokú biológiai sokféleséget 

képviselő gyepterület meghatározásához, a 

rendelkezésre álló legjobb tudományos 

ismereteknek és a vonatkozó nemzetközi 

szabályoknak megfelelően. 

Indokolás 

A bioüzemanyagok, folyékony bio-energiahordozók és a biomassza-tüzelőanyagok gyártására 

használt mezőgazdasági nyersanyagok fenntartható termelése csak akkor lehetséges, ha helyi 

vagy regionális értékláncokra alapul. 

 

Módosítás  22 

Irányelvre irányuló javaslat 

73 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(73) A bioüzemanyagok, a folyékony 

bio-energiahordozók és a biomassza-

tüzelőanyagok gyártására szolgáló 

mezőgazdasági alapanyagokat nem szabad 

tőzeges őslápon termeszteni, mivel a 

tőzeges őslápon történő alapanyag-termelés 

jelentős mértékű szénkészletveszteséget 

eredményezne a talaj e célból történő 

további lecsapolása miatt, miközben nem 

könnyen ellenőrizhető, hogy ilyen 

lecsapolás nem történt. 

(73) A bioüzemanyagok, a folyékony 

bio-energiahordozók és a biomassza-

tüzelőanyagok gyártására szolgáló 

mezőgazdasági alapanyagok termesztése 

nem eredményezheti le nem csapolt 

tőzeges ősláp vagy vizes élőhely 

lecsapolását, mivel a tőzeges őslápon vagy 

vizes élőhelyen történő alapanyag-termelés 

jelentős mértékű szénkészletveszteséget 

eredményezne a talaj e célból történő 

további lecsapolása miatt. 

Indokolás 

A le nem csapolt tőzeges ősláp használata nem zárható ki a bioüzemanyagok, a folyékony bio-

energiahordozók és a biomassza-tüzelőanyagok gyártásából, de a talaj megváltoztatását, mint 

például a le nem csapolt tőzeges ősláp vagy vizes élőhely lecsapolását nem fenntartható volta 
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miatt ki kell zárni. 

 

Módosítás  23 

Irányelvre irányuló javaslat 

74 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(74) A közös agrárpolitika keretében az 

uniós mezőgazdasági termelőknek egy sor 

átfogó környezetvédelmi követelménynek 

kell megfelelniük annak érdekében, hogy 

közvetlen támogatásban részesüljenek. Az 

ilyen követelményeknek való megfelelés 

leghatékonyabban az agrárpolitika 

keretében ellenőrizhető. Nem helyénvaló e 

követelményeket belefoglalni a 

fenntarthatósági programba, mivel a 

bioenergiára vonatkozó fenntarthatósági 

kritériumoknak objektív és globális 

szinten alkalmazandó szabályokat kell 

jelenteniük. A megfelelés ellenőrzése a 

jelen irányelv keretében ezenkívül 

szükségtelen adminisztratív terhet 

okozhatna. 

törölve 

 

Módosítás  24 

Irányelvre irányuló javaslat 

75 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(75) Helyénvaló uniós szintű 

fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritériumokat 

bevezetni a villamosenergia-termeléshez, 

valamint a fűtő- és hűtőenergia-

termeléshez használt biomassza-

tüzelőanyagokra vonatkozóan annak 

érdekében, hogy továbbra is biztosított 

legyen a jelentős üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítás az alternatívát 

jelentő fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, 

valamint a fenntarthatóságra gyakorolt 

nemkívánatos hatások elkerülése, és a 

(75) Helyénvaló uniós szintű 

fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritériumokat 

bevezetni a villamosenergia-termeléshez, 

valamint a fűtő- és hűtőenergia-

termeléshez használt biomassza-

tüzelőanyagokra vonatkozóan annak 

érdekében, hogy továbbra is biztosított 

legyen a jelentős üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítás az alternatívát 

jelentő fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, 

valamint a fenntarthatóságra gyakorolt 

nemkívánatos hatások elkerülése, és a 
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belső piac támogatása. belső piac támogatása. A magas környezeti 

értékű elsődleges erőforrások szigorú 

tiszteletben tartásának sérelme nélkül, a 

legkülső régiókat olyan helyzetbe kell 

hozni, hogy ki tudják használni 

erőforrásaik potenciálját, annak 

érdekében, hogy növeljék a megújuló 

energia termelését és fokozzák 

energiafüggetlenségüket. 

Indokolás 

A jelen irányelv nem tilthatja meg az e területek egyik fő erőforrását jelentő biomassza, 

például az elsődleges erdők kiaknázását a legkülső régiókban. Az ilyen erőforrások 

kiaknázása már a szigorú fenntarthatósági kritériumok körébe esik, amelyek garantálják az 

ilyen tevékenység környezeti integritását. 

 

Módosítás  25 

Irányelvre irányuló javaslat 

76 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(76) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az erdei biomassza iránti egyre növekvő 

kereslet ellenére a kitermelés fenntartható 

módon történjen olyan erdőkben, ahol az 

újratelepítés biztosított, garantálva, hogy a 

kifejezetten a biológiai sokféleség 

megőrzése céljából kijelölt területek, a táj 

és a természetes alkotóelemek kiemelt 

figyelmet kapnak, hogy a biológiai 

sokféleség forrásait megőrizik, és hogy a 

szénkészletek nyomonkövetése 

megtörténik, a fás nyersanyagok csak 

olyan erdőkből kerülhetnek ki, ahol a 

kitermelés a fenntartható erdőgazdálkodás 

olyan elveivel összhangban történik, 

amelyek az erdőkkel kapcsolatos 

nemzetközi folyamatok, például a Forest 

Europe keretében kerültek kialakításra, és 

nemzeti jogszabályok vagy az 

erdőgazdálkodási üzemek szintjén bevált 

gyakorlatok révén jutnak érvényre. Az 

üzemeltetőknek meg kell tenniük a 

szükséges lépéseket annak érdekében, hogy 

minimálisra csökkentsék az erdei 

(76) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az erdei biomassza iránti egyre növekvő 

kereslet ellenére a kitermelés fenntartható 

módon történjen olyan erdőkben, ahol az 

újratelepítés biztosított, garantálva, hogy a 

kifejezetten a biológiai sokféleség 

megőrzése céljából kijelölt területek, a táj 

és a természetes alkotóelemek kiemelt 

figyelmet kapnak, hogy a biológiai 

sokféleség forrásait megőrizik, és hogy a 

szénkészletek nyomonkövetése 

megtörténik, a fás nyersanyagok csak 

olyan erdőkből kerülhetnek ki, ahol a 

kitermelés a fenntartható erdőgazdálkodás 

olyan elveivel összhangban történik, 

amelyek az erdőkkel kapcsolatos 

nemzetközi folyamatok, például a Forest 

Europe keretében kerültek kialakításra, és 

nemzeti jogszabályok vagy az 

erdőgazdálkodási üzemek szintjén bevált 

gyakorlatok révén jutnak érvényre. Minden 

esetben el kell kerülni a mezőgazdasági 

területek erdősítését és a monokultúrás 

erdőket, valamint az idegen fajokat és 
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biomassza fenntarthatatlan használatának 

kockázatát a bioenergia előállítása során. E 

célból a gazdasági szereplőknek 

kockázatalapú megközelítést kell 

alkalmazniuk. Erre tekintettel indokolt, 

hogy a Bizottság – az energiaunió 

irányításával foglalkozó bizottsággal, 

valamint a 89/367/EGK tanácsi 

határozattal24 létrehozott Erdészeti Állandó 

Bizottsággal folytatott konzultációt 

követően – operatív iránymutatást 

dolgozzon ki a kockázatalapú 

megközelítésnek való megfelelés 

ellenőrzésére. 

azokat, amelyek invazívnak tekinthetők. 
Az üzemeltetőknek meg kell tenniük a 

szükséges lépéseket annak érdekében, hogy 

minimálisra csökkentsék az erdei 

biomassza fenntarthatatlan használatának 

kockázatát a bioenergia előállítása során. E 

célból a gazdasági szereplőknek 

kockázatalapú megközelítést kell 

alkalmazniuk. Erre tekintettel indokolt, 

hogy a Bizottság – az energiaunió 

irányításával foglalkozó bizottsággal, 

valamint a 89/367/EGK tanácsi 

határozattal24 létrehozott Erdészeti Állandó 

Bizottsággal folytatott konzultációt 

követően – operatív iránymutatást 

dolgozzon ki a kockázatalapú 

megközelítésnek való megfelelés 

ellenőrzésére. 

_________________ _________________ 

24 A Tanács 89/367/EGK határozata 

(1989. május 29.) az Erdészeti Állandó 

Bizottság létrehozásáról (HL L 165., 

1989.6.15., 14. o.) 

24 A Tanács 89/367/EGK határozata 

(1989. május 29.) az Erdészeti Állandó 

Bizottság létrehozásáról (HL L 165., 

1989.6.15., 14. o.) 

Indokolás 

Ezen pontosítás beiktatására szükség van egyfelől a mezőgazdasági területeknek az 

élelmiszergyártás céljára történő megőrzése érdekében, másfelől pedig mivel a 

mezőgazdasági területek elvesztése vagy a monokultúrás erdő a környezetre nagyon agresszív 

idegen fajok esetében lehetetlenné teszi a preambulumbekezdés első részében foglaltak 

teljesítését. 

 

Módosítás  26 

Irányelvre irányuló javaslat 

78 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(78) A biomassza-tüzelőanyagok 

villamos árammá és hővé történő 

átalakításának hatékony módon kell 

végbemennie az energiabiztonság és az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítás 

maximalizálása, a légszennyező anyagok 

kibocsátásainak korlátozása, valamint 

annak érdekében, hogy a biomassza-

(78) A biomassza-tüzelőanyagok 

villamos árammá és hővé történő 

átalakításának hatékony módon kell 

végbemennie az energiabiztonság és az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítás 

maximalizálása, a légszennyező anyagok 

kibocsátásainak korlátozása, valamint 

annak érdekében, hogy a biomassza-
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erőforrásokra nehezedő nyomás a lehető 

legkisebb legyen. Ezért a 20 MW vagy 

annál nagyobb tüzelőanyag-kapacitású 

létesítmények számára, amennyiben 

szükséges, csak akkor adható állami 

támogatás, ha azok a 2012/27/EU irányelv 

2. cikkének 34. pontjában meghatározott 

nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 

létesítmények. A biomassza-tüzelőből 

előállított villamos energia tekintetében 

jelenleg meglévő támogatási rendszereket 

azonban a tervezett befejezési időpontig 

hatályban kell tartani valamennyi 

biomassza-létesítmény esetében. Ezen 

túlmenően a 20 MW vagy annál nagyobb 

kapacitású új létesítményekben 

biomasszából előállított villamos energiát 

csak abban az esetben lehet beleszámítani a 

megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 

célkitűzésekbe és kötelezettségekbe, ha 

nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 

létesítményekről van szó. Az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban azonban lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy állami 

támogatást nyújtsanak a megújuló 

forrásokból származó energia termelésére 

szolgáló egyéb létesítményeknek, és hogy 

az ott termelt villamos energiát is 

beleszámítsák a megújuló energiával 

kapcsolatos célokba és kötelezettségekbe – 

annak érdekében, hogy elkerülhető legyen 

a fosszilis energiaforrásoktól való, 

súlyosabb éghajlati és környezeti 

hatásokkal járó függőség fokozódása –, 

amennyiben ennek hiányában a 

tagállamoknak, miután az összes 

lehetőséget kimerítették arra vonatkozólag, 

hogy biomasszával működő, nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelő 

létesítményeket helyezzenek üzembe, a 

villamosenergia-ellátás biztonságát 

fenyegető megalapozott kockázattal 

kellene szembenézniük. 

erőforrásokra nehezedő nyomás a lehető 

legkisebb legyen. Ezért a 20 MW vagy 

annál nagyobb tüzelőanyag-kapacitású 

létesítmények számára, amennyiben 

szükséges, csak akkor adható állami 

támogatás, ha azok a 2012/27/EU irányelv 

2. cikkének 34. pontjában meghatározott 

nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 

létesítmények. A biomassza-tüzelőből 

előállított villamos energia tekintetében 

jelenleg meglévő támogatási rendszereket 

azonban a tervezett befejezési időpontig 

hatályban kell tartani valamennyi 

biomassza-létesítmény esetében. Ezen 

túlmenően a 20 MW vagy annál nagyobb 

kapacitású új létesítményekben 

biomasszából előállított villamos energiát 

csak abban az esetben lehet beleszámítani a 

megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos 

célkitűzésekbe és kötelezettségekbe, ha 

nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelő 

létesítményekről van szó. Az állami 

támogatásokra vonatkozó szabályokkal 

összhangban azonban lehetővé kell tenni a 

tagállamok számára, hogy állami 

támogatást nyújtsanak a megújuló 

forrásokból származó energia termelésére 

szolgáló egyéb létesítményeknek, és hogy 

az ott termelt villamos energiát is 

beleszámítsák a megújuló energiával 

kapcsolatos célokba és kötelezettségekbe – 

annak érdekében, hogy elkerülhető legyen 

a fosszilis energiaforrásoktól való, 

súlyosabb éghajlati és környezeti 

hatásokkal járó függőség fokozódása –, 

amennyiben ennek hiányában a 

tagállamoknak, miután az összes 

lehetőséget kimerítették arra vonatkozólag, 

hogy biomasszával működő, nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelő 

létesítményeket helyezzenek üzembe, a 

villamosenergia-ellátás biztonságát 

fenyegető megalapozott kockázattal 

kellene szembenézniük. Különösen a 

megújuló energiát a biomasszából 

előállító létesítmények részére az 

energiaimporttól erősen függő legkülső 

régiókban nyújtott támogatást kell 

megerősíteni, az ilyen megújuló energia 
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előállítására vonatkozó, az e régiók 

sajátosságaihoz igazított szigorú 

fenntarthatósági kritériumok tiszteletben 

tartásának feltétele mellett. 

 

Módosítás  27 

Irányelvre irányuló javaslat 

78 a preambulumbekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (78a) Azon általános szabály ellenére, 

amelynek értelmében a 20 MW 

tüzelőanyag-kapacitású létesítményekben 

biomassza-tüzelőanyagokból előállított 

villamos energia csak akkor vehető 

figyelembe, ha nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származik, figyelembe 

kell venni az e technológia 

megvalósíthatóságát befolyásoló 

körülményeket. A kapcsolt 

energiatermelés nem mindig a legjobb 

megoldás költség-haszon szempontból a 

mezőgazdaságtól jelentős mértékben 

függő vidéki és elszigetelt területeken, a 

halászati és erdészeti területeken, illetve 

az éghajlati feltételek miatt alacsony 

energiaigénnyel rendelkező területeken. A 

nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés 

alkalmazására vonatkozó követelmény 

tekintetében e helyszíneken konkrét 

költség-haszon elemzést kell végezni. 

 

Módosítás  28 

Irányelvre irányuló javaslat 

84 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(84) Az aránytalanul nagy közigazgatási 

terhek elkerülése érdekében az általános 

bioüzemanyag-, folyékony 

bioenergiahordozó- és 

biomasszatüzelőanyag-előállítási módok 

tekintetében meg kell határozni az 

(84) Az aránytalanul nagy közigazgatási 

terhek elkerülése érdekében az általános 

bioüzemanyag-, folyékony 

bioenergiahordozó- és 

biomasszatüzelőanyag-előállítási módok 

tekintetében meg kell határozni az 
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alapértelmezett értékek jegyzékét, és ezt a 

későbbi megbízható adatok rendelkezésre 

állásakor frissíteni és bővíteni kell. A 

gazdasági szereplők mindig jogosultak a 

bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok általi üvegházhatásúgáz-

kibocsátás csökkenés jóváírására, a 

jegyzékben megállapított szint szerint. Ha 

egy előállítási módra megállapított 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítás 

alapértelmezett értéke alacsonyabb, mint az 

üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítások megkövetelt 

minimális szintje, a minimumszintnek való 

megfelelésüket igazolni kívánó 

termelőknek bizonyítaniuk kell, hogy az 

előállítási folyamatukból eredő tényleges 

kibocsátások alacsonyabbak az 

alapértelmezett értékek kiszámításakor 

feltételezett értékeknél. 

alapértelmezett értékek jegyzékét, és ezt a 

későbbi megbízható adatok rendelkezésre 

állásakor frissíteni és bővíteni kell. A 

gazdasági szereplők mindig jogosultak a 

bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok általi üvegházhatásúgáz-

kibocsátás csökkenés jóváírására, a 

jegyzékben megállapított szint szerint. Ha 

egy előállítási módra megállapított 

üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás 

alapértelmezett értéke alacsonyabb, mint az 

üvegházhatású gázkibocsátás-

megtakarítások megkövetelt minimális 

szintje, a minimumszintnek való 

megfelelésüket igazolni kívánó 

termelőknek bizonyítaniuk kell, hogy az 

előállítási folyamatukból eredő tényleges 

kibocsátások alacsonyabbak az 

alapértelmezett értékek kiszámításakor 

feltételezett értékeknél, valamint hogy a 

beszerzési terület a fenntartható szállítási 

távolság körébe esik. Amennyiben e kör 

egy egész országra kiterjed, a gazdasági 

szereplőnek csak a származási országot 

kell bizonyítania. 

Indokolás 

Az adminisztratív terhek elkerülése érdekében a gazdasági szereplőknek lehetővé kell tenni, 

hogy a beszerzési területet használják bizonyítékként, a tényleges szállítási útvonal 

nyomonkövetése (szállítási kilométerek) helyett. A VI. melléklet alapértékei azt mutatják, hogy 

a biomasszával kapcsolatos ÜHG-megtakarítás küszöbe az akár 2500 kilométeres szállítási 

távolságtól függ. A helyi faforgács szállítási távolsága rendszerint néhány száz kilométer. 

Ennélfogva a helyi biomasszát felhasználó erőmű nem szerezhet be az ÜHG-megtakarítási 

kritériumok szempontjából fenntarthatatlan biomasszát. 

 

Módosítás  29 

Irányelvre irányuló javaslat 

85 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(85) Egyértelmű szabályokat kell 

megállapítani a bioüzemanyagok, 

folyékony bio-energiahordozók, 

biomassza-tüzelőanyagok és azok fosszilis 

(85) Egyértelmű, tudományosan 

objektív szabályokat kell megállapítani a 

bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók, biomassza-
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tüzelőanyag komparátorai által okozott 

üvegházhatású gázkibocsátás-csökkenés 

kiszámításához. 

tüzelőanyagok és azok fosszilis 

tüzelőanyag komparátorai által okozott 

üvegházhatású gázkibocsátás-csökkenés 

kiszámításához. 

Indokolás 

A Bizottság korábban helytelen értékeket használt számításokban. Fontos, hogy valamennyi 

szabály tudományosan objektív legyen. 

 

Módosítás  30 

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 

hő-, árapály-, hullám- és az óceánból nyert 

egyéb energia, vízenergia, biomassza, 

hulladéklerakó helyeken és 

szennyvíztisztító telepeken keletkező 

gázok, biogázok és biometán energiája; 

Indokolás 

A megújuló energia fogalmának meghatározásakor kifejezetten meg kell említeni a biometánt, 

amelyet a biogáz fogalma nem ölel fel teljes mértékben. 

 

Módosítás  31 

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”: a biomasszából 

előállított folyékony halmazállapotú vagy 

gáznemű, a közlekedésben használt 

üzemanyagok; 
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Indokolás 

A bioüzemanyagok fogalommeghatározásának ki kell terjednie a folyékony és gáznemű 

üzemanyagokra is. 

 

Módosítás  32 

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”: 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), 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; 

Indokolás 

Az irányelvnek ösztönöznie kell a magas terméshozamú, fűfélék közé tartozó energianövények 

felhasználását (ÜHG-kibocsátásmegtakarítás, a biometán fejlesztése). 

 

Módosítás  33 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – a a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

aa) „saját megújulóenergia-fogyasztó”: 

a(z) [a villamosenergia-piac szerkezetének 

átalakítására vonatkozó] irányelvben 

meghatározott olyan aktív felhasználó, aki 

aa) „saját megújulóenergia-fogyasztó”: 

a(z) [a villamosenergia-piac szerkezetének 

átalakítására vonatkozó] irányelvben 

meghatározott olyan aktív felhasználó, 
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vagy amely a saját ingatlanján – ami lehet 

többek között társasház, kereskedelmi vagy 

megosztott szolgáltató létesítmény vagy 

zárt elosztórendszer – megújuló 

forrásokból előállított elektromos energiát 

fogyaszt, azt tárolhatja és értékesítheti is; 

azonban a nem háztartási saját 

megújulóenergia-fogyasztók esetében az 

említett tevékenységek nem jelenthetik fő 

kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenységüket; 

vagy együttesen fellépő felhasználók 

csoportja, aki vagy amely a saját 

ingatlanján – ami lehet többek között 

társasház, kereskedelmi vagy megosztott 

szolgáltató létesítmény, gazdaság vagy zárt 

elosztórendszer – megújuló forrásokból 

előállított energiát fogyaszt, azt tárolhatja 

és értékesítheti is; azonban a nem 

háztartási saját megújulóenergia-

fogyasztók esetében az említett 

tevékenységek nem jelenthetik fő 

kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenységüket; 

Indokolás 

A meghatározásnak tartalmaznia kell a megújuló gázt. 

 

Módosítás  34 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – b b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

bb) „saját megújulóenergia-

fogyasztás”: a saját megújulóenergia-

fogyasztók által végzett megújuló 

villamosenergia-termelés és -fogyasztás, 

ami adott esetben kiegészülhet a megújuló 

villamos energia tárolásával; 

bb) „saját megújulóenergia-

fogyasztás”: a saját megújulóenergia-

fogyasztók által végzett megújulóenergia-

termelés és -fogyasztás, ami adott esetben 

kiegészülhet a megújuló energia 

tárolásával; 

 

Módosítás  35 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d d pont 

 
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. A 

köztes növénykultúrák, például a 
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másodvetésű és a takarónövényzet nem 

tekinthetők fő terménynek; 

Módosítás  36 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – d d a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 dda) „nagymértékben fenntartható, 

terményalapú bioüzemanyagok”: olyan 

bioüzemanyagok, amelyek: 

 –  gabonafélékből és egyéb, 

keményítőben gazdag növényekből, 

cukor- és olajnövényekből, hüvelyesekből 

készülnek, 

 –  a fosszilis üzemanyagokhoz 

viszonyítva az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátását legalább 65%-kal csökkentik 

a 28. cikk (1) bekezdésében ismertetett 

módszertan szerint,  

 –  nagy értékű fehérjét, egyéb 

takarmányt vagy cellulóztartalmú 

mellékterméket állítanak elő, és 

 –  az 1306/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1a 

93. cikkében foglalt követelményekkel és 

előírásokkal összhangban nyert 

alapanyagokból készülnek, ideértve hogy 

korlátozott hatással vannak az élelmiszer 

és a víz rendelkezésre állására, a biológiai 

sokféleségre, valamint megőrzik az 

ökoszisztémák egyensúlyát és a jó 

talajminőséget, vagy – amennyiben ezeket 

harmadik országokból importálják – 

egyenértékű alapanyagokból készülnek. 

 ___________________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

1306/2013/EU rendelete 

(2013. december 17.) a közös 

agrárpolitika finanszírozásáról, 

irányításáról és monitoringjáról és a 

352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, 

a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 

485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon 
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kívül helyezéséről (HL L 347., 

2013.12.20., 549. o.). 

Indokolás 

A 26. cikk (7) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelően az üvegházhatásúgáz-

kibocsátáscsökkentésre vonatkozó kritériumokat teljesítő terményalapú bioüzemanyagokat és 

a közös agrárpolitika feltételességi kritériumaival összhangban, értékes társtermékeket 

előállítva termesztett alapanyagokból készülő bioüzemanyagokat nem kell belefoglalni a 3. és 

7. cikkben szereplő felső határba. 

 

Módosítás  37 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – j j pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

jj) „kitermelési engedély”: olyan 

hivatalos irat, ami feljogosít az erdei 

biomassza kitermelésére; 

jj) „kitermelési engedély”: hivatalos 

jog az erdei biomassza kitermelésére, 

amely a tagállamok jogszabályain alapul; 

Indokolás 

A nemzeti körülmények határozzák meg, hogy a kitermelési jogot milyen módon adják meg. 

Egyes tagállamok nem adnak ki hivatalos dokumentumokat a gazdasági szereplők részére, 

hanem ehelyett más módon engedélyezik a kitermeléseket. Az ilyen értelemben vett „hivatalos 

irat” kifejezés emellett nem egyértelmű, ezért egyértelművé kell tenni, hogy a kitermelésnek 

mindig jogi feltételekhez kell kapcsolódnia. A jogszabályszövegnek tükröznie kell a 

gyakorlatok e sokszínűségét. 

 

Módosítás  38 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – n n pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

nn) „biohulladék”: biológiai úton 

lebomló, kerti vagy parkokból származó 

hulladék, háztartásokban, éttermekben, 

étkeztetőknél és kiskereskedelmi 

létesítményekben keletkező élelmiszer- és 

konyhai hulladék, valamint az élelmiszer-

feldolgozás során keletkező hasonló 

hulladék; 

nn) „biohulladék”: a 2008/98/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 

3. cikkének 4. pontjában meghatározott 

biohulladék; 

 ____________________ 
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 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve 

(2008. november 19.) a hulladékokról és 

egyes irányelvek hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 

3. oldal). 

Indokolás 

Az uniós jogszabályi következetesség biztosítása érdekében fontos hivatkozni az uniós 

joganyag egyéb vonatkozó részeiben szereplő meghatározásokra. 

 

Módosítás  39 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – q q a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 qqa) „biometán”: földgázzal azonos 

fizikai tulajdonságokkal rendelkező 

megújuló gáz, amely az anaerob lebontás 

eredményeként keletkezett biogáz 

tisztításából vagy villamos energiából 

előállított gáz tisztításából ered; 

Indokolás 

A megújuló energia fogalmának meghatározásakor kifejezetten meg kell említeni a biometánt, 

amelyet a biogáz fogalma nem ölel fel teljes mértékben. 

 

Módosítás  40 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – q q b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 qqb) „melléktermék”: a 

2008/98/EK irányelv módosításáról szóló 

(EU) .../... irányelv 5. cikkének 

1. pontjában szereplő 

fogalommeghatározást kell alkalmazni. 

Indokolás 

A fokozottabb harmonizáció és a jogi keret egyszerűsítése, ezáltal pedig a jogbiztonság 
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elérése érdekében biztosítani kell a koherenciát a megújuló energiáról szóló rendelet és az 

egyéb uniós jogalkotási aktusok között. Ennélfogva, a megújuló energiáról szóló rendelet és 

az egyéb releváns uniós jogszabályok koherens értelmezésének és alkalmazásának további 

erősítése érdekében a „melléktermék” hulladékokról szóló keretirányelvben használt 

fogalmára való hivatkozásokat kell beilleszteni a megújuló energiáról szóló rendeletbe. 

 

Módosítás  41 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 cikk – 2 bekezdés – q q c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 qqc) „hulladékhierarchia”: a 

2008/98/EK irányelv módosításáról szóló 

(EU) .../... irányelv 4. cikkének 

1. pontjában szereplő 

fogalommeghatározást kell alkalmazni. 

Indokolás 

A fokozottabb harmonizáció és a jogi keret egyszerűsítése, ezáltal pedig a jogbiztonság 

elérése érdekében biztosítani kell a koherenciát a megújuló energiáról szóló rendelet és az 

egyéb uniós jogalkotási aktusok között. Ennélfogva, a megújuló energiáról szóló rendelet és 

az egyéb releváns uniós jogszabályok koherens értelmezésének és alkalmazásának további 

erősítése érdekében a „hulladékhierarchia” hulladékokról szóló keretirányelvben használt 

fogalmára való hivatkozásokat kell beilleszteni a megújuló energiáról szóló rendeletbe. 

 

Módosítás  42 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok együttesen 

biztosítják, hogy 2030-ban az Unió teljes 

bruttó energiafogyasztásának legalább 

27%-át megújuló energiaforrásokból 

előállított energia képezze. 

(1) A tagállamok együttesen 

biztosítják, hogy: 

 a)  2030-ban az Unió teljes bruttó 

energiafogyasztásának legalább 27%-át 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia képezze; 

 b)  az élelmiszer- vagy 

takarmánynövényekből előállított 

bioüzemanyagok, folyékony bio-
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energiahordozók és a közlekedésben 

használt biomassza-tüzelőanyagok aránya 

2030-ban ne haladja meg a közlekedés 

teljes bruttó uniós energiafogyasztása 

tekintetében a 7. cikk (1) bekezdésében 

megszabott határértéket; valamint 

 c)  a tagállamok együttesen biztosítják 

azt is, hogy 2030-ban a megújuló 

energiának a közlekedésben felhasznált 

teljes uniós részaránya a közlekedési célra 

felhasznált teljes energiafogyasztás 

legalább 12%-a legyen.  

 

Módosítás  43 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) 2021. január 1-jétől fogva az egyes 

tagállamok teljes bruttó 

energiafogyasztásán belül a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

részarányának el kell érnie legalább az 

I. melléklet A. részében szereplő táblázat 

harmadik oszlopában megadott részarányt. 

A tagállamok meghozzák az ennek az 

alapszintnek való megfeleléshez szükséges 

intézkedéseket. 

(3) 2021. január 1-jétől fogva az egyes 

tagállamok teljes bruttó 

energiafogyasztásán belül a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

részarányának el kell érnie legalább az 

I. melléklet A. részében szereplő táblázat 

harmadik oszlopában megadott részarányt. 

A tagállamok meghozzák az ennek az 

alapszintnek való megfeleléshez szükséges 

intézkedéseket, amelyek kiterjednek a 

következőkre: 

 a)  a nagy értékű 

fehérjekoncentrátum, egyéb takarmány 

vagy élelmezésbiztonsági célokat támogató 

cellulóztartalmú melléktermékek 

feldolgozása során termelt bioüzemanyag 

használata, valamint a biotermelésen 

alapuló és körforgásos uniós gazdaságra 

történő átállás; valamint 

 b)  a bioüzemanyagokban és a 

folyékony bio-energiahordozókban 

található növényi olajok használatának 

fokozatos megszüntetése, amelyek 

harmadik országokban a földhasználat 

megváltoztatásához, erdőirtáshoz és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz 
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vezetnek. 

 

Módosítás  44 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság támogató keret 

létrehozásával segíti a tagállamok 

ambiciózus munkáját, többek között 

elősegíti az uniós alapok, különösen a 

pénzügyi eszközök fokozottabb 

igénybevételét, kiemelt figyelmet fordítva 

a megújuló energiákkal kapcsolatos 

projektek tőkeköltségeinek csökkentésére. 

(4) A Bizottság támogató keret 

létrehozásával segíti a tagállamok 

ambiciózus munkáját, többek között 

elősegíti az uniós alapok, különösen a 

pénzügyi eszközök fokozottabb 

igénybevételét, kiemelt figyelmet fordítva 

a megújuló energiákkal kapcsolatos 

projektek és fejlett biofinomítók 

tőkeköltségeinek csökkentésére. 

 

Módosítás  45 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott uniós cél elérése érdekében 

a tagállamok az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályokkal összhangban 

támogatási programokat alkalmazhatnak. A 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia támogatását célzó 

programokat úgy kell megtervezni, hogy 

azok ne vezessenek a villamosenergia-

piacok szükségtelen torzulásához, és 

biztosítsák, hogy a termelők figyelembe 

vegyék a villamosenergia-kínálat és -

kereslet alakulását, valamint a hálózat 

esetleges korlátait. 

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott uniós cél elérése érdekében 

a tagállamok az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályokkal összhangban 

támogatási programokat alkalmazhatnak. A 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia támogatását célzó 

programokat úgy kell megtervezni, hogy 

azok ne vezessenek a villamosenergia-

piacok szükségtelen torzulásához, és 

biztosítsák, hogy a termelők figyelembe 

vegyék a villamosenergia-kínálat és -

kereslet alakulását, valamint a hálózat 

esetleges korlátait. A tagállamok 

figyelembe vehetik a saját 

megújulóenergia-fogyasztók és a 

megújulóenergia-közösségek 

sajátosságait, valamint az alacsony 

jövedelmű háztartások helyzetét. A 

tagállamok a támogatási programok 

megtervezésénél figyelembe vehetik a 
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megújuló energia előállítására 

alkalmazott különböző technológiák 

sajátos jellemzőit. 

 

Módosítás  46 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia támogatását 

úgy kell megtervezni, hogy elősegítse a 

megújuló forrásokból előállított villamos 

energia villamosenergia-piaci integrációját, 

és biztosítsa, hogy az energiatermelők 

reagáljanak a piaci árjelzésekre és 

maximalizálják piaci bevételeiket. 

(2) A megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia támogatását 

úgy kell megtervezni, hogy elősegítse a 

megújuló forrásokból előállított villamos 

energia villamosenergia-piaci integrációját, 

figyelembe véve a megújulóenergia-

fogyasztók és a megújulóenergia-

közösségek sajátosságait, valamint az 

alacsony jövedelmű háztartások helyzetét. 
E megközelítés biztosítja, hogy az 

energiatermelők reagáljanak a piaci 

árjelzésekre, és maximalizálja piaci 

bevételeiket. A megújuló kapcsolt 

energiatermelő egységek esetében a 

támogatási programoknak figyelembe kell 

venniük a hőigényt is. 

 

Módosítás  47 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (3a) A tagállamok időben korlátozott 

támogatási rendszereket alakíthatnak ki, 

amelyek a kis léptékű létesítmények 

esetében, illetve abban az esetben, ha 

dokumentáltan elégtelen a verseny, 

kivételt jelentenek a (3) bekezdés alól. A 

(2) bekezdés szerinti támogatás a villamos 

energia piacáról szóló rendelet 

11. cikkében rögzített határértékek feletti 

létesítményekre korlátozható. 
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Módosítás  48 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A tagállamok legalább négyévente 

értékelik a megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia nemzeti 

támogatásának hatékonyságát. Az ilyen 

értékelések eredményei alapján kell 

dönteni a támogatások fenntartásáról 

vagy meghosszabbításáról, illetve az új 

támogatások szerkezetéről. 

(4) A tagállamok legalább négyévente 

értékelik a megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia nemzeti 

támogatásának hatékonyságát. Az értékelés 

figyelembe veszi a beruházásokra tett 

hatást is, valamint azokat a hatásokat, 

amelyek a támogatási programok 

lehetséges módosításai gyakorolhatnak a 

beruházásokra. A támogatásokkal és az új 

támogatások szerkezetével kapcsolatos 

döntésekre irányadó hosszú távú 

tervezésnek az ilyen értékelések 

eredményein kell alapulnia. 

 

Módosítás  49 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A Bizottság háromévente jelentést 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a támogatási programokra 

vonatkozó szabályokról, különös 

hangsúlyt fektetve a kisebb szereplők 

piacra lépésére, a beruházási ösztönzők 

szintjére és a hosszú távú magas 

megvalósulási arányok támogatására. Az 

első jelentést 2021-ben kell benyújtani, és 

teljes mértékben tükröznie kell a 2020 

utáni időszakra szóló állami 

támogatásokra vonatkozó 

iránymutatásokat. 

 

Módosítás  50 

Irányelvre irányuló javaslat 

5 cikk 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

5. cikk törölve 

A megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia támogatását célzó 

programok megnyitása 

 

(1)  A tagállamok az e cikkben 

meghatározott feltételekkel összhangban 

megnyitják a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia támogatását célzó programjaikat 

a más tagállamokban található termelők 

előtt. 

 

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy 

2021 és 2025 között az egyes években az 

újonnan támogatott kapacitás legalább 

10%-ának, 2026 és 2030 között pedig az 

egyes években az újonnan támogatott 

kapacitás legalább 15%-ának támogatása 

nyitva álljon a más tagállamokban 

található létesítmények előtt. 

 

(3)  A támogatási rendszereket többek 

között megnyitott ajánlati felhívások, 

közös ajánlattételi felhívások, megnyitott 

tanúsítási rendszerek vagy közös 

támogatási rendszerek révén lehet 

megnyitni a határon túli résztvevők előtt. 

A megnyitott ajánlati felhívások, közös 

ajánlattételi felhívások vagy megnyitott 

tanúsítási rendszerek keretében 

támogatott, megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia tagállamok 

közötti, az egyes hozzájárulásoknak 

megfelelő elosztását együttműködési 

megállapodásban kell rögzíteni, amely 

meghatározza a támogatás határokon 

átnyúló kifizetésének szabályait, és azt az 

elvet kell követni, hogy az energiát a 

létesítményt támogató tagállam 

egyenlegére írják. 

 

(4)  A Bizottság 2025-ig értékeli az e 

cikk rendelkezései által a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia költséghatékony elterjesztésére 

gyakorolt hatást. Az értékelés alapján a 

Bizottság javasolhatja a (2) bekezdésben 
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előírt százalékos arányok növelését. 

 

Módosítás  51 

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. 

2021. január 1-jétől a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia teljes 

bruttó tagállami fogyasztásának 

kiszámításához a nagymértékben 

fenntartható, növényekből előállított 

bioüzemanyagokon kívül 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. 

 

Módosítás  52 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 
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 2021. január 1-jétől a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

teljes bruttó tagállami fogyasztásának 

kiszámításához a nagymértékben 

fenntartható, növényekből előállított 

bioüzemanyagok aránya a negyedik 

albekezdésben megállapított határértéken 

túlmenően nem haladhatja meg a 

tagállamban a közúti és vasúti közlekedés 

végső energiafogyasztásának 7%-át.  

 

Módosítás  53 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) A megújuló energiaforrásokból 

előállított energia közlekedésben 

keletkezett teljes bruttó fogyasztásának 

elősegítése érdekében a tagállamok olyan 

nemzeti támogatási programokat 

alkalmazhatnak, amelyek előmozdítják a 

fenntartható bioüzemanyagok, biomassza-

üzemanyagok és a nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó 

üzemanyagok használatát, függetlenül 

attól, hogy azokat a IX. mellékletben 

felsorolt alapanyagokból vagy más, nem 

élelmiszernek vagy takarmánynak 

minősülő alapanyagokból állították elő. 

Indokolás 

2016-ban az Európai Bizottság az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére 

irányuló kötelező nemzeti célokra tett javaslatot a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya 

alá nem tartozó ágazatokban. Az ambiciózus csökkentési célok azt eredményezhetik, hogy 

egyes tagállamoknak nagyon magas szintű megújuló energiával kapcsolatos kötelezettségeket 

vagy más intézkedéseket kell bevezetniük a fenntartható bioüzemanyagok előmozdítása 

céljából, annak érdekében, hogy elérjék a kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá nem 

tartozó kibocsátáscsökkentési céljaikat. A kizárólag a IX. mellékletben szereplő 

alapanyagokra épülő bioüzemanyagokkal ezt a követelményt nem lehet teljesíteni. 
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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 

érő negatív hatások kockázatával. 

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 

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 

érő negatív hatások kockázatával. 

Indokolás 

Az erőforrások lépcsőzetes felhasználásának elvét a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 

európai szabályozásban is biztosítani kell. 

 

Módosítás  55 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság kétévente elvégzi a törölve 
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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. 

Indokolás 

A IX. melléklet módosításának az EP és a Tanács, nem pedig az Európai Bizottság 

hatáskörébe kell tartoznia. Emellett a szabályok megváltoztatása és az egyenlő 

versenyfeltételek akadályozása rossz üzenetet küldhet a befektetőknek. Le kell vonni a 

hatályos jogszabályokból eredő tanulságokat a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2020-

as uniós célok teljesülésével kapcsolatban. 

 

Módosítás  56 

Irányelvre irányuló javaslat 

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

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Minimalizálni harmadik országbeli 

erdőirtásokhoz hasonló fenntarthatatlan 

hatásokat kiváltó alapanyagokból elállított 

üzemanyagok és származékaik 

hozzájárulását a közlekedés területén 

felhasznált megújuló energia arányában, 

amíg a megfelelő hatékony megelőzési 

politikák nem kerülnek megvalósításra. E 

harmadik országbeli intézkedéseket 

megvalósításukat követően a Bizottság 

által készített jelentés alapján kell 

értékelni. 

 

Módosítás  57 

Irányelvre irányuló javaslat 
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15 cikk – 8 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) A tagállamok értékelik 

megújulóenergia-potenciáljukat, valamint a 

hulladékhő és a hulladék hűtőhatás 

használatának lehetőségét a fűtésben illetve 

hűtésben. Ezt az értékelést a 

2012/27/EU irányelv 14. cikkének 

(1) bekezdésében előírt második átfogó 

értékelés részeként kell elvégezni, első 

ízben 2020. december 31-ig, majd azt 

követően az említett átfogó értékelés 

naprakésszé tételei alkalmával. 

(8) A tagállamok értékelik 

megújulóenergia-potenciáljukat, melynek 

során elvégzik az alacsony ökológiai 

kockázattal járó telepítésre alkalmas 

területek területi elemzését, valamint a 

hulladékhő és a hulladék hűtőhatás 

használatának lehetőségét a fűtésben illetve 

hűtésben. Ezt az értékelést a 

2012/27/EU irányelv 14. cikkének 

(1) bekezdésében előírt második átfogó 

értékelés részeként kell elvégezni, első 

ízben 2020. december 31-ig, majd azt 

követően az említett átfogó értékelés 

naprakésszé tételei alkalmával. 

 

Módosítás  58 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az egyablakos hivatali 

kapcsolattartó pont átlátható módon segíti a 

kérelmezőt a kérelmezési eljárás során, 

megad számára minden szükséges 

tájékoztatást, koordinál más hatóságokkal, 

szükség szerint bevonva azokat, és az 

eljárás végén jogilag kötelező érvényű 

határozatot hoz. 

(2) Az egyablakos hivatali 

kapcsolattartó pont átlátható módon segíti a 

kérelmezőt a kérelmezési eljárás során, 

megad számára minden szükséges 

tájékoztatást, koordinál más hatóságokkal, 

szükség szerint bevonva azokat, és segíti az 

eljárást, annak érdekében, hogy a 

kérelmezővel szemben jogilag kötelező 

érvényű határozatot hozzanak. A 

kérelmező számára lehetővé kell tenni, 

hogy az összes idevágó dokumentumot 

digitális formában nyújtsa be. 

 

Módosítás  59 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az egyablakos hivatali (3) A tagállam az egyablakos hivatali 
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kapcsolattartó pont az átviteli- és 

elosztórendszer-üzemeltetőkkel 

együttműködésben eljárási kézikönyvet 

tesz közzé a megújulóenergia-projektek 

fejlesztői számára, ideértve a kis léptékű 

projekteket és a saját megújulóenergia-

fogyasztói projekteket. 

kapcsolattartó ponttal, az átviteli- és 

elosztórendszer-üzemeltetőkkel 

együttműködésben minden releváns 

információt tartalmazó egységes online 

információs felületet alakít ki az 

eljárásokkal kapcsolatban a 

megújulóenergia-projektek fejlesztői 

számára, ideértve a kis léptékű projekteket 

és a saját megújulóenergia-fogyasztói 

projekteket. Amennyiben a tagállam úgy 

dönt, hogy egynél több egyablakos hivatali 

kapcsolattartó pontot hoz létre, akkor az 

információs platform a kérelmezőt a 

kérelmével kapcsolatban illetékes 

kapcsolattartó ponthoz irányítja. 

 

Módosítás  60 

Irányelvre irányuló javaslat 

16 cikk – 4 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) bekezdésben említett 

engedélyezési eljárás időtartama nem 

haladhatja meg a három évet, eltekintve a 

16. cikk (5) bekezdésében és a 17. cikkben 

említett esetektől. 

(4) Az (1) bekezdésben említett 

engedélyezési eljárás időtartama nem 

haladhatja meg a három évet, eltekintve a 

16. cikk (5) bekezdésében és a 17. cikkben 

említett esetektől. A tagállamok 

törekednek arra, hogy különösen a kis 

méretű létesítmények tekintetében az 

ebben a bekezdésben megadott határidő 

alá csökkentsék az engedélyezési eljárás 

időtartamát. 

 

Módosítás  61 

Irányelvre irányuló javaslat 

17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 16. cikkel összhangban létrehozott 

egyablakos hivatali kapcsolattartó pont 

értesítését követően lehetővé kell tenni az 

erőművek átalakítását, amennyiben nem 

várható jelentős kedvezőtlen környezeti 

vagy társadalmi hatás. Az egyablakos 

A 16. cikkel összhangban létrehozott 

egyablakos hivatali kapcsolattartó pont 

értesítését követően lehetővé kell tenni az 

erőművek átalakítását, amennyiben 

gondoskodtak a környezeti 

hatásvizsgálatról szóló 85/337/EGK 
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hivatali kapcsolattartó pont az értesítés 

beérkezésének időpontjától számított hat 

hónapon belül határoz arról, hogy az 

értesítés kielégítő-e. 

tanácsi irányelvnek és a 92/43/EGK 

tanácsi irányelvnek való megfelelésről, és 
nem várható jelentős kedvezőtlen 

környezeti vagy társadalmi hatás. Az 

egyablakos hivatali kapcsolattartó pont az 

értesítés beérkezésének időpontjától 

számított hat hónapon belül határoz. 

Indokolás 

Ez elősegítené, hogy a megújuló energiaforrásokat használó meglévő erőművek átalakítása 

megfeleljen a környezetvédelmi szabályozásnak és ellenőrizhető legyen. 

 

Módosítás  62 

Irányelvre irányuló javaslat 

19 cikk – 7 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az ÜHG-kibocsátásmegtakarítások 

megadhatók. 

Indokolás 

Egyes termelők meghaladják az előírt ÜHG-kibocsátásmegtakarításokat – a biometán 

minőségét jelezni kell a fogyasztók felé. 

 

Módosítás  63 

Irányelvre irányuló javaslat 

20 cikk – 3 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 

3. cikkének (1) bekezdésében előírt uniós 

cél elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a nagyméretű, biomasszát, 

(3) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet I. melléklete szerinti integrált 

nemzeti energia- és éghajlat-politikai 

tervek keretében elvégzett, arra vonatkozó 

értékeléstől függően, hogy az e rendelet 

3. cikkének (1) bekezdésében előírt uniós 

cél elérése érdekében szükség van-e új 

infrastruktúrák kiépítésére a megújuló 

energiaforrásokat használó távfűtés és -

hűtés számára, a tagállamok szükség esetén 

megteszik a megfelelő lépéseket egy olyan 

távfűtési infrastruktúra fejlesztésére, amely 

alkalmas a biomasszát, napenergiát és 



 

PE604.833v03-00 44/84 AD\1133894HU.docx 

HU 

napenergiát és geotermikus energiát 

felhasználó létesítményekből származó 

fűtés és hűtés növekedő termelésének 

befogadására. 

környezeti energiát felhasználó 

létesítményekből származó fűtés és hűtés 

növekedő termelésének és a hulladékhő 

vagy hulladék hűtőhatás befogadására. 

 

Módosítás  64 

Irányelvre irányuló javaslat 

21 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

kereskedelmi vagy megosztott szolgáltató 

létesítményben vagy zárt elosztórendszeren 

elhelyezkedő saját megújulóenergia-

fogyasztók közösen is végezhessék a saját 

fogyasztást éppúgy, mintha egy saját 

fogyasztóról volna szó. Ebben az esetben 

az (1) bekezdés c) pontjában előírt 

küszöbérték minden egyes érintett saját 

megújulóenergia-fogyasztóra vonatkozik. 

(2) A tagállamoknak lehetővé kell 

tenniük, hogy az egyazon többlakásos 

épületben lakó, illetve az egyazon 

mezőgazdasági, kereskedelmi vagy 

megosztott szolgáltató létesítményben vagy 

zárt elosztórendszeren elhelyezkedő saját 

megújulóenergia-fogyasztók közösen is 

végezhessék a saját fogyasztást éppúgy, 

mintha egy saját fogyasztóról volna szó. 

Ebben az esetben az (1) bekezdés 

c) pontjában előírt küszöbérték minden 

egyes érintett saját megújulóenergia-

fogyasztóra vonatkozik. 

Indokolás 

A mezőgazdasági termelők fontos saját megújulóenergia-fogyasztók. 

 

Módosítás  65 

Irányelvre irányuló javaslat 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan kis-vagy 

középvállalkozás, illetve nonprofit 

szervezet, amelynek részvényesei vagy 

tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 

legalább négy kritériumnak: 

Ezen irányelv alkalmazásában a 

megújulóenergia-közösség olyan helyi kis-

vagy középvállalkozás, illetve helyi 

nonprofit szervezet, amelynek részvényesei 

vagy tagjai együttműködnek a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

termelésében, elosztásában, tárolásában 

vagy szolgáltatásában, nagyrészt helyi 

érdekeket képviselnek és a vállalkozás 

vagy szervezet megfelel az alábbiak közül 
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legalább négy kritériumnak: 

 

Módosítás  66 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – -1 bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) A tagállamok együttesen 

biztosítják, hogy a 7. cikkben előírt 

módszernek megfelelően kiszámított teljes 

bruttó nemzeti energiafogyasztáson belül 

a megújuló energiaforrásokból előállított 

energia részaránya minden közlekedési 

mód esetében a 2030-as legalább 12%-ról 

fokozatosan növekedjen. A tagállamok 

ambiciózusabb nemzeti célokat is 

meghatározhatnak. E célok elérése 

érdekében szabadon választhatnak a 

különböző energiaforrások, köztük a 

fenntartható bioüzemanyagok között. 

 

Módosítás  67 

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. 

2021. január 1-jétől kezdve a tagállamok 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia bekeverésére vonatkozó 

kötelezettséget szabnak meg a 

tüzelőanyag-forgalmazók számára, hogy 

az egy naptári évben a piacon fogyasztás 

vagy használat céljára elérhetővé tett teljes 

közlekedési célú üzemanyag-

mennyiségnek egy részét 

bioüzemanyagok, fejlett bioüzemanyagok 

és a IX. mellékletben felsorolt 

alapanyagokból előállított biogázok, 

valamint nem biológiai eredetű, folyékony 

vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó, közlekedési 

célú üzemanyagok és megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 



 

PE604.833v03-00 46/84 AD\1133894HU.docx 

HU 

energia formájában nyújtsák. 

 A tagállamok a növényekből előállított 

bioüzemanyagok tekintetében is 

bekeverési kötelezettséget 

alkalmazhatnak. Az utóbbiak esetében a 

tagállamok jogosultak az azok használatát 

előnyben részesítő ösztönző intézkedések 

meghozatalára, például oly módon, hogy 

konkrét bekeverési kötelezettséget írnak 

elő a 7. cikkben meghatározott 

határértéken belül.  

 

Módosítás  68 

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. 

A IX. mellékletben felsorolt 

alapanyagokból előállított fejlett 

bioüzemanyagok és biogázok, valamint 

nem biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó, közlekedési célú üzemanyagok 

és megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia minimális részarányának 

2021-ben legalább 1,5%-nak kell lennie, és 

a X. melléklet B. részében szereplő 

ütemtervnek megfelelően 2030-ra el kell 

érnie legalább a 8,3%-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 4,6 %-ot. 

 

Módosítás  69 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a nevező kiszámításához a piacon 

fogyasztás vagy használat céljára 

elérhetővé tett közúti és vasúti közlekedési 

célú üzemanyagok: benzin, dízelolaj, 

földgáz, bioüzemanyagok, biogázok, nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyagok, hulladék-alapú 

fosszilis tüzelőanyagok és villamos energia 

energiatartalmát kell figyelembe venni; 

a) a nevező kiszámításához a piacon 

fogyasztás vagy használat céljára 

elérhetővé tett közlekedési célú 

üzemanyagok: benzin, dízelolaj, földgáz, 

bioüzemanyagok, biogázok, nem biológiai 

eredetű, folyékony vagy gáznemű, 

megújuló energiaforrásokból származó 

üzemanyagok, hulladék-alapú fosszilis 

tüzelőanyagok és villamos energia 

energiatartalmát kell figyelembe venni; 

Indokolás 

A nevező kiszámításakor – mint a számláló esetében – a közlekedési ágazat egészét 

figyelembe kell venni. 

 

Módosítás  70 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a számláló kiszámításához a teljes 

közlekedési ágazat számára elérhetővé tett 

fejlett bioüzemanyagok, a IX. mellékletben 

felsorolt alapanyagokból előállított egyéb 

bioüzemanyagok és biogázok, a nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyagok, a hulladék-alapú 

fosszilis tüzelőanyagok és a közúti 

járművek számára elérhetővé tett, 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia energiatartalmát kell 

figyelembe venni. 

a számláló kiszámításához a teljes 

közlekedési ágazat számára elérhetővé tett 

fejlett bioüzemanyagok, a IX. mellékletben 

felsorolt alapanyagokból előállított egyéb 

bioüzemanyagok és biogázok, a nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyagok és a közúti 

járművek számára elérhetővé tett, 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia energiatartalmát kell 

figyelembe venni. 

Indokolás 

A megújuló energiák részesedésének kiszámítása során nem helyénvaló semmilyen típusú 

olyan fosszilis tüzelőanyagot figyelembe venni, amelyet megújuló energia felhasználása nélkül 

állítottak elő. Ha így tennénk, az versenyképesebbé tenné a fosszilis tüzelőanyagokat, és 

ellenkezne a fosszilis energiaforrások használatának csökkentésére irányuló átfogó éghajlat-

politikai és energetikai céllal. 
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Módosítás  71 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A számláló értékének kiszámításakor a 

IX. melléklet B. részében felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok és biogázok részesedése 

nem lehet több a piacon fogyasztás vagy 

használat céljára elérhetővé tett 

közlekedési célú üzemanyagok 

energiatartalmának 1,7%-nál, és a légi 

közlekedési, valamint a tengerhajózási 

ágazat számára elérhetővé tett 

üzemanyagok hozzájárulását 

energiatartalmuk 1,2-vel szorzott értékének 

kell tekinteni; 

A számláló értékének kiszámításakor a 

IX. melléklet B. részében felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok és biogázok részesedése 

nem lehet több a piacon fogyasztás vagy 

használat céljára elérhetővé tett 

közlekedési célú üzemanyagok 

energiatartalmának 4 %-nál, és a légi 

közlekedési, valamint a tengerhajózási 

ágazat számára elérhetővé tett 

üzemanyagok hozzájárulását 

energiatartalmuk 1,3-vel szorzott értékének 

kell tekinteni; A IX. melléklet A. és 

B. részében felsorolt alapanyagok 

használatának kell felelnie a 

hulladékhierarchia 2008/98/EK irányelv 

4. cikkében megállapított elvének; 

Indokolás 

A IX. melléklet B. részében felsorolt alapanyagokból előállított bioüzemanyagok és biogázok 

részesedését ambiciózusabban kell meghatározni, és a piacon fogyasztás vagy használat 

céljára elérhetővé tett közlekedési célú üzemanyagok energiatartalmának 4%-ában kell 

korlátozni. A légi közlekedési és a hajózási ágazatban is ösztönözni kell a bioüzemanyagok és 

a biogázok bevonását. 

 

Módosítás  72 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Nemzeti rendszereik kialakítása 

során a tagállamok figyelembe veszik az 

alapanyagok, technológiák és termékek 

[energiaunió irányításáról szóló] rendelet 

szerinti kétéves előrehaladási jelentésben 

ismertetett rendelkezésre állását. 
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Módosítás  73 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A tagállamok 2021. január 1-jétől 

előírják a tüzelőanyag-forgalmazók 

számára, hogy 2030. december 31-ig 

legfeljebb 20%-kal csökkentsék a 

forgalomba hozott tüzelőanyagokból és 

energiából származó, teljes életciklusra és 

energiaegységre számított üvegházhatású 

gázkibocsátást az 

(EU) 2015/652 irányelvben1a említett, 

tüzelőanyagokra vonatkozó kiindulási 

értékhez képest.  

 ____________________ 

 1a A Tanács (EU) 2015/652 irányelve 

(2015. április 20.) a benzin és a 

dízelüzemanyagok minőségéről szóló 

98/70/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti számítási módszerek és 

jelentéstételi követelmények 

meghatározásáról (HL L 107., 2015.4.25., 

26. o.). 

Indokolás 

A tüzelőanyagok ÜHG-intenzitásának 2030-ig maximum 20%-kal való csökkentésére irányuló 

ambiciózus célkitűzés indokolt, figyelembe véve a már elterjedt terményalapú 

bioüzemanyagokból származó nagy mértékű ÜHG-megtakarítást, valamint a közlekedésben a 

fejlett bioüzemanyagok és alternatív megújuló energiák erőteljesebb piaci penetrációját. A 

tüzelőanyagokból származó ÜHG-kibocsátások tüzelőanyag-szolgáltatókra alapozott 

csökkentése az éghajlati hatékonyságot szolgáló eredményes eszköznek bizonyult. 

 

Módosítás  74 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia részesedésének 

meghatározásához vagy a megújuló 

Az (1) bekezdés alkalmazásában a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia részesedésének 

meghatározásához a megújuló 
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energiaforrásokból előállított villamos 

energia két évvel korábbi átlagos uniós 

részarányát, vagy a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia két évvel korábbi nemzeti 

részarányát kell figyelembe venni. Mindkét 

esetben törölni kell a megfelelő 

mennyiségű, a 19. cikknek megfelelően 

kiadott származási garanciát. 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia két évvel korábbi nemzeti 

részarányát lehet figyelembe venni. A 

teljes mértékben megújuló 

energiaforrásból előállított villamos 

energia figyelembe vehető, amennyiben 

bizonyítani lehet a villamos energia 

addicionalitását. A Bizottság 

iránymutatást nyújt az addicionalitás 

bizonyítását szolgáló eljárás 

kialakításához. Mindkét esetben törölni 

kell a megfelelő mennyiségű, a 19. cikknek 

megfelelően kiadott származási garanciát. 

 

Módosítás  75 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés – a pont – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

amennyiben nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó üzemanyagok 

előállításához akár közvetlenül, akár 

köztes termékek előállítása során villamos 

energiát használnak, a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia részesedésének meghatározásához 

vagy a megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia két évvel 

korábbi átlagos uniós részarányát, vagy a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia két évvel korábbi nemzeti 

részarányát kell figyelembe venni. Mindkét 

esetben törölni kell a megfelelő 

mennyiségű, a 19. cikknek megfelelően 

kiadott származási garanciát. 

amennyiben nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó, közlekedési 

célú üzemanyagok előállításához 

közvetlenül villamos energiát használnak, a 

megújuló energia részesedésének 

meghatározásához a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia két évvel korábbi átlagos nemzeti 

részarányát lehet figyelembe venni. 

Mindkét esetben törölni kell a megfelelő 

mennyiségű, a 19. cikknek megfelelően 

kiadott származási garanciát. 

 

Módosítás  76 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok létrehoznak egy olyan 2021. január 1-jétől a tagállamok 
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adatbázist, amelyben nyomon követhető 

minden, az (1) bekezdés b) pontjában 

említett számláló értékének kiszámításakor 

figyelembe veendő közlekedési célú 

üzemanyag, és megkövetelik a megfelelő 

gazdasági szereplőktől, hogy rögzítsék az 

adatbázisban az előállítási helytől a 

tüzelőanyag-forgalmazó általi piaci 

forgalomba hozatalig a szóban forgó 

üzemanyagokkal kapcsolatos tranzakciók 

adatait, valamint ezen üzemanyagok 

fenntarthatósági jellemzőit, többek között a 

teljes életciklusra számított 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást is. 

létrehoznak egy olyan adatbázist, amelyben 

nyomon követhető minden, az (1) bekezdés 

b) pontjában említett számláló értékének 

kiszámításakor figyelembe veendő 

közlekedési célú üzemanyag, és 

megkövetelik a megfelelő gazdasági 

szereplőktől, hogy rögzítsék az 

adatbázisban az előállítási helytől a 

tüzelőanyag-forgalmazó általi piaci 

forgalomba hozatalig a szóban forgó 

üzemanyagokkal kapcsolatos tranzakciók 

adatait, valamint ezen üzemanyagok 

fenntarthatósági jellemzőit, többek között a 

teljes életciklusra számított 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást is. A 

tagállamok a gazdasági szereplők meg 

nem felelése esetén alkalmazandó 

korrekciós intézkedéseket is bevezetnek. 

Indokolás 

A közlekedési célú üzemanyagok nyomon követését lehetővé tévő nemzeti adatbázisoknak 

működőképesnek kell lenniük az irányelv hatálybalépésekor. 

 

Módosítás  77 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 A Bizottság a nemzeti adatbázisok 

összekapcsolásának biztosítása érdekében 

2021. december 31-ig uniós szinten 

létrehoz egy külön e célra rendelt 

egységes keresztellenőrző nyomonkövetési 

adatbázist. 

Indokolás 

Egy külön e célra rendelt egységes keresztellenőrző nyomonkövetési adatbázisrendszer döntő 

fontosságú lenne a nemzeti rendszerek összekapcsolásának biztosítása és a lehetséges 

csalások megelőzése és elkerülése érdekében. Az adatbázis 2021 végére lépne működésbe. 

 

Módosítás  78 

Irányelvre irányuló javaslat 
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25 cikk – 6 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) A Bizottság a 32. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló 

aktusokat fogadhat el az e cikk 

(3) bekezdésének b) pontjában említett, 

biomassza és fosszilis tüzelőanyagok közös 

eljárásban való feldolgozásából származó 

termékek bioüzemanyag-tartalmának 

meghatározására szolgáló módszertan 

további pontosítása érdekében, a nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyagok és a hulladék-

alapú fosszilis tüzelőanyagok 
használatával az üvegházhatású gázok 

kibocsátásában elért megtakarítás 

meghatározására szolgáló módszertan 

pontosítása érdekében, valamint az ilyen 

üzemanyagok használatával elkerülendő 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás minimális 

mennyiségéről e cikk (1) bekezdésének 

alkalmazása érdekében. 

(6) A Bizottság a 32. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló 

aktusokat fogadhat el az e cikk 

(3) bekezdésének b) pontjában említett, 

biomassza és fosszilis tüzelőanyagok közös 

eljárásban való feldolgozásából származó 

termékek bioüzemanyag-tartalmának 

meghatározására szolgáló módszertan 

további pontosítása érdekében, a nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyagok használatával az 

üvegházhatású gázok kibocsátásában elért 

megtakarítás meghatározására szolgáló 

módszertan pontosítása érdekében, 

valamint az ilyen üzemanyagok 

használatával elkerülendő 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás minimális 

mennyiségéről e cikk (1) bekezdésének 

alkalmazása érdekében. 

 

Módosítás  79 

Irányelvre irányuló javaslat 

25 cikk – 7 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet által elért haladás kétévenként 

elvégzendő értékelése keretében a 

Bizottság 2025. december 31-ig felméri, 

hogy az (1) bekezdésben előírt 

kötelezettség valóban ösztönzi-e az 

innovációt és előmozdítja-e a közlekedés 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 

mérséklését, valamint hogy a 

bioüzemanyagokra és a biogázokra 

vonatkozó üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási követelmények 

megfelelőek-e. A Bizottság szükség szerint 

javaslatot tesz az (1) bekezdésben előírt 

kötelezettség módosítására. 

(7) Az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet által elért haladás kétévenként 

elvégzendő értékelése keretében a 

Bizottság 2025. december 31-ig felméri, 

hogy az (1) bekezdésben előírt 

kötelezettség valóban ösztönzi-e az 

innovációt és előmozdítja-e a közlekedés 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak 

mérséklését, valamint hogy a 

bioüzemanyagokra és a biogázokra 

vonatkozó üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási követelmények 

megfelelőek-e. Az értékelés keretében azt 

is meg kell vizsgálni, hogy e cikk 

rendelkezései valóban biztosítják-e a 
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megújuló energia kétszeres 

beszámításának elkerülését. A Bizottság 

szükség szerint javaslatot tesz az 

(1) bekezdésben előírt kötelezettség 

módosítására. 

 

Módosítás  80 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok fogyasztásáért adható 

pénzügyi támogatásra való jogosultság. 

c) a bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok fogyasztásáért adható 

pénzügyi támogatásra, pénzügyi 

ösztönzőkre vagy más politikai 

intézkedésekre való jogosultság. 

 

Módosítás  81 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A biomassza-tüzelőanyagoknak csak akkor 

kell megfelelniük a (2)–(7) bekezdésekben 

előírt fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

kritériumoknak, ha azokat szilárd 

biomassza-tüzelőanyagok esetében 

legalább 20 MW tüzelőanyag-kapacitású, 

villamos energiát, hőt vagy hűtőhatást, 

illetve tüzelőanyagot előállító 

létesítményben, gáz halmazállapotú 

biomassza-tüzelőanyagok esetében pedig 

legalább 0,5 MW elektromos kapacitást 

előállító létesítményben használják fel. A 

tagállamok ennél alacsonyabb tüzelőanyag-

kapacitású létesítményekre is 

alkalmazhatják a fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

kritériumokat. 

A biomassza-tüzelőanyagoknak csak akkor 

kell megfelelniük a (2)–(7) bekezdésekben 

előírt fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

kritériumoknak, ha azokat szilárd 

biomassza-tüzelőanyagok esetében 

legalább 20 MW tüzelőanyag-kapacitású, 

villamos energiát, hőt vagy hűtőhatást, 

illetve tüzelőanyagot előállító 

létesítményben, gáz halmazállapotú 

biomassza-tüzelőanyagok esetében pedig 

legalább 2,0 MW tüzelőanyag-kapacitást 

előállító létesítményben használják fel. A 

tagállamok ennél alacsonyabb tüzelőanyag-

kapacitású létesítményekre is 

alkalmazhatják a fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

kritériumokat. 
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Módosítás  82 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A (2)–(6) bekezdésekben előírt 

fenntarthatósági kritériumok és a 

(7) bekezdésben előírt üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritérium a 

biomassza földrajzi eredetétől függetlenül 

alkalmazandók. 

A (2)–(6) bekezdésekben előírt 

fenntarthatósági kritériumok és a 

(7) bekezdésben előírt üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritérium a 

biomassza földrajzi eredetétől függetlenül 

alkalmazandók, akár az Unión belül, akár 

azon kívül. 

 

Módosítás  83 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az előző bekezdésektől eltérve a 26. cikk 

nem alkalmazandó a legkülső régiókra, 

figyelemmel e területeknek az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 

349. cikkében rögzített sajátosságaira. A 

Bizottság a jelen irányelv hatálybalépését 

követő 6 hónapon belül jogalkotási 

javaslatot terjeszt az Európai Parlament 

és a Tanács elé, amely a fenntarthatósági 

és üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritériumok 

meghatározására irányul a legkülső 

régiók tekintetében. E kritériumok 

figyelembe veszik a helyi sajátosságokat. 

Így e régiók számára lehetővé kell tenni 

különösen, hogy ki tudják használni 

erőforrásaik teljes potenciálját, a 

fenntarthatóság szigorú kritériumainak 

tiszteletben tartása mellett, annak 

érdekében, hogy fokozzák a megújuló 

energia termelését és megerősítsék 

energiafüggetlenségüket. 

Indokolás 

A legkülső régiókban a fosszilis energiaellátás (egyes régiókban 80%-os vagy azt meghaladó 
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aránnyal) olyan többletköltséggel jár, amely hátrányt jelent a helyi gazdaság és a lakosság 

vásárlóereje számára. E régiók ugyanakkor jelentős biomassza-erőforrásokkal rendelkeznek, 

amelyeket ki kell tudniuk aknázni. 

 

Módosítás  84 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont – 1 albekezdés – i i a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iia. nemzetközi és nemzeti tanúsítási 

rendszerek által elismert, nagy vagy 

kivételes természetvédelmi értékű 

területek, beleértve az emberiség számára 

kiemelkedő általános értékkel rendelkező 

helyeket is; 

 

Módosítás  85 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – c pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) egy hektárnál nagyobb kiterjedésű 

nagy biodiverzitású gyepterület: 

c) nagy biodiverzitású gyepterület, 

beleértve a fás réteket és legelőket is: 

 

Módosítás  86 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) Az (1) bekezdés a), b) és 

c) pontjában említett célok tekintetében 

figyelembe vett, mezőgazdasági 

biomasszából előállított bioüzemanyagok, 

folyékony bio-energiahordozók és 

biomassza-tüzelőanyagok nem állíthatók 

elő olyan földterületen termelt 

nyersanyagból, amely 2008 januárjában 

tőzeges őslápként működő földterület volt. 

(4) Az (1) bekezdés a), b) és 

c) pontjában említett célok tekintetében 

figyelembe vett, mezőgazdasági 

biomasszából előállított bioüzemanyagok, 

folyékony bio-energiahordozók és 

biomassza-tüzelőanyagok nem állíthatók 

elő olyan földterületen termelt 

nyersanyagból, amely 2008 januárjában 

tőzeges őslápként működő földterület volt, 

kivéve, ha bizonyítékot szolgáltatnak arra, 

hogy az ilyen nyersanyag termelése és 
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betakarítása nem jelenti korábban 

lecsapolatlan területek lecsapolását. 

Indokolás 

A népesség és a globális élelmiszerkereslet növekedése miatt a mezőgazdasági területeket jó 

termőállapotban kell tartani az élelmiszerellátás tagállamokban történő biztosítása 

érdekében. Emellett a javaslat feltételezi, hogy a tőzeglápokon termelt teljes mezőgazdasági 

biomassza energiacélú felhasználása nem fenntartható. Vannak olyan jelenlegi és újonnan 

megjelenő gyakorlatok a már mezőgazdasági hasznosítás alatt álló tőzeglápok 

felhasználására, amelyek éghajlati és egyéb környezeti – például a biológiai sokféleséggel 

vagy a vizek védelmével kapcsolatos – előnyökkel járnak. 

 

Módosítás  87 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – a pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a kitermelés hivatalos úton 

meghatározott területen belül, a kitermelési 

engedély feltételei szerint zajlik; 

i. i. a kitermelés nemzeti vagy 

regionális szinten, hivatalos úton 

meghatározott területen belül, a kitermelési 

engedély vagy a kitermelési jogot igazoló, 

ezzel egyenértékű dokumentum feltételei 

szerint zajlik. 

Indokolás 

A különböző országokban eltérő gyakorlatok és eljárások garantálják a kitermelés 

jogszerűségét. 

 

Módosítás  88 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – a pont – iii alpont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a nagy természetvédelmi értékű 

területek, így többek között a vizes 

élőhelyek és a tőzeglápok védelmet 

élveznek; 

iii. a biológiai sokféleség 

fenntartásának előmozdítása érdekében 

vagy természetvédelmi célokból 

nemzetközi vagy nemzeti jogszabály vagy 

az érintett illetékes hatóság által kijelölt 
területek, többek között a vizes 

élőhelyeken és tőzeglápokban védelmet 

élveznek; 
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Indokolás 

A módosítás egyértelmű helyzetet teremt a végrehajtás szempontjából, és egységessé teszi a 

szöveget a 26. cikk (2) bekezdésének b) pontjával, valamint a (76) preambulumbekezdéssel. 

 

Módosítás  89 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – a pont – i v pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv) az erdő kitermelésének a talaj 

minőségére és a biológiai sokféleségre 

gyakorolt hatását a lehető legkisebbre 

csökkentik; valamint 

iv) a kitermelést a talajminőség és a 

biológiai sokféleség megőrzésének 

figyelembevételével végzik; valamint 

Indokolás 

A „lehető legkisebbre csökkentik” megfogalmazás nem egyértelmű, és a gyakorlatban 

nehezen bizonyítható és felügyelhető. Ezért ezt a kifejezést kerülni kell a jogi szövegekben. 

 

Módosítás  90 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – a pont – v pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

v. a kitermelés mértéke nem haladja 

meg az erdő hosszú távú termelékenységét; 

v. v. a kitermelés fenntartja vagy 

javítja az erdők hosszú távú 

termelékenységét országos vagy régiós 

szinten; 

Indokolás 

A termelési kapacitás statikus fogalom, míg a termelékenység magában foglalja azt az 

elképzelést, hogy a kapacitás nem lineáris és előre meghatározott, hanem megfelelő 

gazdálkodással növelhető a kitermelés, és egyúttal többet is lehet termeszteni. Emellett 

figyelembe véve az erdők multifunkciós szerepét és az általuk egyes földrajzi régiókban 

nyújtott társadalmi-gazdasági szolgáltatásokat, a fenntartható kitermelés regionális vagy 

nemzeti szinten valósítható meg legjobban. Ez a rendelkezés valamennyi erdőre vonatkozik 

nemzeti vagy regionális szinten. 

 

Módosítás  91 

Irányelvre irányuló javaslat 
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26 cikk – 5 bekezdés – b pont – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) amennyiben az első albekezdésben 

említett bizonyítékok nem állnak 

rendelkezésre, az erdei biomasszából 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok csak akkor vehetők 

figyelembe az (1) bekezdés a), b) és 

c) pontjában említett célok tekintetében, ha 

az erdőgazdálkodási üzem szintjén olyan 

gazdálkodási rendszerek vannak 

érvényben, amelyek biztosítják, hogy: 

b) amennyiben az első albekezdésben 

említett bizonyítékok nem állnak 

rendelkezésre, az erdei biomasszából 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok csak akkor vehetők 

figyelembe az (1) bekezdés a), b) és 

c) pontjában említett célok tekintetében, ha 

az ellátási alapszinten olyan további 

információt szolgáltatnak a jogszerűségről 

és az erdőgazdálkodási gyakorlatról, 

amelyek biztosítják, hogy: 

Indokolás 

A különböző országokban eltérő gyakorlatok és eljárások garantálják a kitermelés 

jogszerűségét. A kitermelési eljárás rendszerint különböző eljárásokat tartalmaz, amelyek 

kitermelési engedélyezési eljárást alkotnak. 

 

 

Módosítás  92 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – b pont – i pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. az erdei biomasszát törvényes 

engedély alapján termelték ki; 

i. a kitermelés a kitermelési 

engedélyre irányuló eljárás vagy a 
törvényes kitermelési jogot igazoló, ezzel 

egyenértékű nemzeti vagy regionális 

dokumentum feltételeinek megfelelően 

zajlik; 

Indokolás 

A különböző országokban eltérő gyakorlatok és eljárások garantálják a kitermelés 

jogszerűségét. 

 

Módosítás  93 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – b pont – iii alpont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a nagy természetvédelmi értékű 

területek, így többek között a vizes 

élőhelyek és a tőzeglápok azonosításra 

kerülnek és védelmet élveznek; 

iii. a biológiai sokféleség 

fenntartásának előmozdítása érdekében 

vagy természetvédelmi célokból kijelölt 
területek, így többek között vizes élőhelyek 

és tőzeglápok, továbbá nemzetközi vagy 

nemzeti jogszabály, valamint európai, 

nemzeti vagy regionális hatóságok által 

kijelölt területek; 

Indokolás 

A módosítás egyértelmű helyzetet teremt a végrehajtás szempontjából, és egységessé teszi a 

szöveget a 26. cikk (2) bekezdésének b) pontjával, valamint a (76) preambulumbekezdéssel. 

 

Módosítás  94 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – b pont – iv pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iv) az erdő kitermelésének a talaj 

minőségére és a biológiai sokféleségre 

gyakorolt hatását a lehető legkisebbre 

csökkentik; 

iv) a kitermelést a talajminőség és a 

biológiai sokféleség megőrzésének 

figyelembevételével végzik; valamint 

Indokolás 

A „lehető legkisebbre csökkentik” megfogalmazás nem egyértelmű, és a gyakorlatban 

nehezen bizonyítható. Gyakorlati szempontból előnyösebb a gazdasági szereplőktől 

megkövetelni annak bizonyítását, hogy erdőgazdálkodási gyakorlatuk figyelembe veszi a 

talajminőség és a biológiai sokféleség megőrzését a kitermelés során. 

 

Módosítás  95 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 5 bekezdés – b pont – v pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

v. a kitermelés mértéke nem haladja 

meg az erdő hosszú távú termelékenységét. 

v. a kitermelés mértéke országos vagy 

regionális szinten fenntartja vagy javítja 
az erdők hosszú távú termelékenységét; 



 

PE604.833v03-00 60/84 AD\1133894HU.docx 

HU 

Indokolás 

A termelési kapacitás statikus fogalom, míg a termelékenység magában foglalja azt az 

elképzelést, hogy a kapacitás nem lineáris és előre meghatározott, hanem megfelelő 

gazdálkodással növelhető a kitermelés, és egyúttal többet is lehet termeszteni. Emellett 

figyelembe véve az erdők multifunkciós szerepét és az általuk egyes földrajzi régiókban 

nyújtott társadalmi-gazdasági szolgáltatásokat, a fenntartható kitermelés regionális vagy 

nemzeti szinten valósítható meg legjobban. Nem lehetnek eltérések a tagállamok és harmadik 

országok között. 

 

Módosítás  96 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben az első albekezdésben 

említett bizonyítékok nem állnak 

rendelkezésre, az erdei biomasszából 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok csak akkor vehetők 

figyelembe az (1) bekezdés a), b) és 

c) pontjában említett célok tekintetében, ha 

az erdőgazdálkodási üzem szintjén olyan 

gazdálkodási rendszerek vannak 

érvényben, amelyek biztosítják az erdő 

szénkészlet-tároló és szénelnyelő 

képességének megőrzését. 

Amennyiben az első albekezdésben 

említett bizonyítékok nem állnak 

rendelkezésre, az erdei biomasszából 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok csak akkor vehetők 

figyelembe az (1) bekezdés a), b) és 

c) pontjában említett célok tekintetében, ha 

az ellátási alapszinten olyan, a 

készletekkel kapcsolatos megfelelő 

adatokon alapuló további információt 

szolgáltatnak, amely bizonyítja a 

szénkészlet hosszú távú fenntartását vagy 

növekedését; 

Indokolás 

Hosszú távú intervallumokban kell értékelni és mérni a szénkészleteket, annak érdekében, 

hogy megbízható adatokat lehessen nyerni a növekedésről és/vagy hozamról. Az adatoknak 

megfelelő leltárokon kell alapulniuk, és a lefedett területnek elég nagynak kell lennie ahhoz, 

hogy megbízható legyen. E módosítás összhangban van a 2. cikkben szereplő logikával, amely 

szerint az „erdőgazdálkodási üzem szintjét” felváltja az „ellátási alapszint”. 

 

Módosítás  97 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 6 bekezdés – 4 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2023. december 31-ig a Bizottság felméri, 2026. december 31-ig a Bizottság az 
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hogy a rendelkezésre álló adatok alapján az 

(5) és a (6) bekezdés követelményei 

minimálisra csökkentik-e az erdei 

biomassza fenntarthatatlan használatának 

kockázatát és megfelelnek-e a 

földhasználatra, földhasználat-

megváltoztatásra és erdőgazdálkodásra 

vonatkozó követelményeknek. A Bizottság 

szükség szerint javaslatot tesz az (5) és a 

(6) bekezdésben előírt követelmények 

módosítására. 

erdészeti állandó bizottsággal 

együttműködve felméri, hogy a 

rendelkezésre álló adatok alapján az (5) és 

a (6) bekezdés követelményei minimálisra 

csökkentik-e az erdei biomassza 

fenntarthatatlan használatának kockázatát 

és megfelelnek-e a földhasználatra, 

földhasználat-megváltoztatásra és 

erdőgazdálkodásra vonatkozó 

követelményeknek. A Bizottság szükség 

szerint javaslatot tesz az (5) és a 

(6) bekezdésben előírt követelmények 

módosítására a 2030-at követő időszak 

vonatkozásában. 

Indokolás 

A 2023-as felülvizsgálat túl korai és a 2030-as időszakra vonatkozó esetleges módosítások 

szükségtelen bizonytalanságot, adminisztratív terheket és költségeket okoznak. Helyesebb, ha 

a felülvizsgálatot és a 2030-at követő időszakra vonatkozó esetleges módosítási javaslatot 

összhangba hozzuk az egész irányelv ütemtervével, együttműködve az erdészeti állandó 

bizottsággal. 

 

Módosítás  98 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a 2021. január 1-jét követően 

működésbe lépő létesítményekben 

előállított bioüzemanyagok és folyékony 

bio-energiahordozók esetében legalább 

70%; 

c) a 2021. január 1-jét követően 

működésbe lépő létesítményekben 

biogázból és gáznemű biomassza-

tüzelőanyagokból előállított villamos 

energia, hő és hűtőhatás esetében legalább 

60%. 

Indokolás 

Az ÜHG-kibocsátáscsökkentési küszöbértékek önkényes és igazolatlan növelését 

eredményezhetné 2021-től a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók, 2026-tól 

pedig a szilárd biomassza-tüzelőanyagok esetében. 

 

Módosítás  99 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a 2021. január 1-jét követően 

működésbe lépő létesítményekben 

biomassza-tüzelőanyagokból előállított 

villamos energia, hő és hűtőhatás esetében 

legalább 80%, a 2026. január 1-jét 

követően működésbe lépő ilyen 

létesítményekben pedig 85%. 

d) a 2021. január 1-jét követően 

működésbe lépő létesítményekben szilárd 

biomassza-tüzelőanyagokból előállított 

villamos energia, hő és hűtőhatás esetében 

legalább 80%. A Bizottság a technológia 

állása alapján értékeli, hogy van-e 

lehetőség a 2026. január 1-jét követően 

működésbe lépő ilyen létesítményekben 

85%-os küszöb beépítésére. A Bizottság 

adott esetben felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus révén javaslatot tesz e bekezdés 

felülvizsgálatára. 

Indokolás 

A biogázok, például a metanizációból származó biometán, jelentősek az üvegházhatást okozó 

gázok szempontjából, de a körforgásos gazdasági és a fenntartható mezőgazdaság 

szempontjából is. A metanizáció lehetővé teszi a hígtrágya hasznosítását, valamint a 

szennyvíz hatékonyabb kezelését. Ezzel az eljárással hatékony szerves trágyát lehet 

előállítani. A túl magas küszöb korlátozhatná e technológia elterjedését, amelynek számos 

gazdasági, környezeti és éghajlati előnye van. 

 

Módosítás  100 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 9 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(9) Az e cikknek megfelelően 

előállított bioüzemanyagoknak és 

folyékony bio-energiahordozóknak az 

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

célokra való figyelembevételét a 

tagállamok más fenntarthatósági indokok 

alapján nem utasíthatják el. 

(9) Az e cikknek megfelelően 

előállított biomassza-tüzelőanyagoknak, 

bioüzemanyagoknak és folyékony bio-

energiahordozóknak az (1) bekezdés a), b) 

és c) pontjában említett célokra való 

figyelembevételét a tagállamok más 

fenntarthatósági indokok alapján nem 

utasíthatják el. 

Indokolás 

A bizottsági javaslatban a biomasszát külön kiemelték és az ezen alapanyagot szabályozó 

konkrét rendelkezéseket vezettek be. Az egyértelműség miatt fontos az e módosításban javasolt 

kiegészítés. 
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Módosítás  101 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 10 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az (1) bekezdés a), b) és 

c) pontjában említett célokból a tagállamok 

a biomassza-tüzelőanyagok tekintetében 

további fenntarthatósági követelményeket 

is megállapíthatnak. 

(10) Az (1) bekezdés a), b) és 

c) pontjában említett célokból a tagállamok 

a bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és biomassza-

tüzelőanyagok tekintetében további 

fenntarthatósági követelményeket is 

megállapíthatnak. 

 E további kritériumokat a belső piac 

működésének figyelembe vételével kell 

igazolni. 

 A fenntarthatósági és az 

üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentési 

kritériumoknak hasonlóképpen kell az 

Unió határain belül előállított vagy 

harmadik országokból importált 

bioüzemanyagokra, folyékony bio-

energiahordozókra és biomassza-

tüzelőanyagokra vonatkozniuk. 

Indokolás 

A Szerződés EUMSZ 194. cikkének (2) bekezdésében szereplő rendelkezése szerint a 

tagállamokat nem lehet korlátozni a további fenntarthatósági követelmények előírásában, ha 

ez a biomassza-tüzelőanyagok mellett a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók 

használatának előmozdításából eredő hátrányos hatások csökkentése vagy kiküszöbölése 

érdekében szükséges. 

 

Módosítás  102 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 

biztosítására, hogy a gazdasági szereplők 

megbízható információkat nyújtsanak be a 

26. cikk (2)–(7) bekezdésében előírt 

fenntarthatósági, valamint 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

követelményeknek való megfelelés 

A tagállamok intézkedéseket hoznak annak 

biztosítására, hogy a gazdasági szereplők 

megbízható információkat nyújtsanak be a 

26. cikk (2)–(7) bekezdésében előírt 

fenntarthatósági, valamint 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

követelményeknek való megfelelés 
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kapcsán, és hogy kérésre bocsássák a 

tagállam rendelkezésére az információk 

előállításához felhasznált adatokat. A 

tagállamok előírják a gazdasági szereplők 

számára, hogy az általuk benyújtott 

információk tekintetében dolgozzák ki a 

független audit megfelelő normáit, és 

mellékeljék az audit elvégzésével 

kapcsolatos bizonyítékokat. Az audit során 

meg kell vizsgálni, hogy a gazdasági 

szereplők által használt rendszerek a 

pontosság, a megbízhatóság és a 

csalásbiztosság tekintetében megfelelnek-e 

az előírásoknak. Értékelni kell továbbá a 

mintavétel gyakoriságát és módszerét, és 

az adatok megbízhatóságát. 

kapcsán, és hogy kérésre bocsássák a 

tagállam rendelkezésére az információk 

előállításához felhasznált adatokat. A 

tagállamok előírják a gazdasági szereplők 

számára, hogy az általuk benyújtott 

információk tekintetében dolgozzák ki a 

független audit megfelelő normáit, és 

mellékeljék az audit elvégzésével 

kapcsolatos bizonyítékokat. A biomassza 

első gyűjtőpontjáig az egyik vagy másik 

fél által végzett audit is használható. Az 

audit során meg kell vizsgálni, hogy a 

gazdasági szereplők által használt 

rendszerek a pontosság, a megbízhatóság 

és a csalásbiztosság tekintetében 

megfelelnek-e az előírásoknak. Értékelni 

kell továbbá a mintavétel gyakoriságát és 

módszerét, és az adatok megbízhatóságát. 

 

Módosítás  103 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság megállapíthatja, hogy a 

biomassza-termékek előállítására 

vonatkozó szabványokat megállapító 

önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 

rendszerek pontos adatokkal szolgálnak a 

26. cikk (7) bekezdésének céljait illetően, 

és/vagy hogy e rendszerek használatával 

igazolható, hogy a bioüzemanyagok, 

folyékony bio-energiahordozók vagy 

biomassza-tüzelőanyagok szállítmányai 

megfelelnek a 26. cikk (2),(3), (4) , (5) és 

(6) bekezdésében meghatározott 

fenntarthatósági kritériumoknak, és/vagy 

hogy szándékosan nem módosítottak úgy 

anyagokat vagy nem váltak meg tőlük 

azért, hogy a szállítmány vagy annak egy 

része a IX. melléklet hatálya alá tartozzon. 

A 26. cikk (5) és (6) bekezdésében az erdei 

biomassza kapcsán előírt követelmények 

teljesülésének igazolására a gazdasági 

szereplők benyújthatják az erdőgazdasági 

üzem szintjén rendelkezésre álló 

A Bizottság megállapíthatja, hogy a 

biomassza-termékek előállítására 

vonatkozó szabványokat megállapító 

önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 

rendszerek pontos adatokkal szolgálnak a 

26. cikk (7) bekezdésének céljait illetően, 

és/vagy hogy e rendszerek használatával 

igazolható, hogy a bioüzemanyagok, 

folyékony bio-energiahordozók vagy 

biomassza-tüzelőanyagok szállítmányai 

megfelelnek a 26. cikk (2),(3), (4) , (5) és 

(6) bekezdésében meghatározott 

fenntarthatósági kritériumoknak, és/vagy 

hogy szándékosan nem módosítottak úgy 

anyagokat vagy nem váltak meg tőlük 

azért, hogy a szállítmány vagy annak egy 

része a IX. melléklet hatálya alá tartozzon. 

A 26. cikk (5) és (6) bekezdésében az erdei 

biomassza kapcsán előírt követelmények 

teljesülésének igazolására a gazdasági 

szereplők benyújthatják az ellátási 

alapszinten rendelkezésre álló 
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bizonyítékokat. A Bizottság a 26. cikk 

(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja 

alkalmazásában elismerheti továbbá a 

nemzetközi megállapodások által elismert 

vagy kormányközi szervezetek, illetve a 

Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 

által készített jegyzékekben szereplő ritka, 

fenyegetett vagy veszélyeztetett 

ökoszisztémák vagy fajok védelmére 

kijelölt területeket. 

bizonyítékokat. A Bizottság a 26. cikk 

(2) bekezdése b) pontjának ii. alpontja 

alkalmazásában elismerheti továbbá a 

nemzetközi megállapodások által elismert 

vagy kormányközi szervezetek, illetve a 

Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 

által készített jegyzékekben szereplő ritka, 

fenyegetett vagy veszélyeztetett 

ökoszisztémák vagy fajok védelmére 

kijelölt területeket. 

Indokolás 

Az ellátási alapszintet fenn kell tartani a teljes irányelvben. 

 

Módosítás  104 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Elsősorban annak érdekében, hogy a 

fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritériumoknak 

való megfelelés ellenőrzése hatékony és 

összehangolt legyen, valamint a csalás 

megelőzése érdekében a Bizottság 

pontosan meghatározhatja többek között a 

független, megbízható és átlátható auditra 

vonatkozó részletes végrehajtási 

előírásokat, és ezen előírások alkalmazását 

kötelezővé teheti valamennyi önkéntes 

rendszer vonatkozásában. Ezen előírások 

meghatározásakor a Bizottság szem előtt 

tartja az adminisztratív terhek 

csökkentésének szükségességét. Ezt a 

31. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén 

kell megvalósítani. Ezekben a végrehajtási 

jogi aktusokban a Bizottság meghatározza 

azt is, hogy az önkéntes rendszereknek 

milyen határidőn belül kell az előírásokat 

végrehajtaniuk. A Bizottság hatályon kívül 

helyezheti az önkéntes rendszerek 

elismerésére vonatkozóan hozott 

határozatokat, amennyiben a szóban forgó 

Elsősorban annak érdekében, hogy a 

fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítási kritériumoknak 

való megfelelés ellenőrzése hatékony és 

összehangolt legyen, valamint a csalás 

megelőzése érdekében a Bizottság 

pontosan meghatározhatja többek között a 

független, megbízható és átlátható auditra 

vonatkozó részletes végrehajtási 

előírásokat, és ezen előírások alkalmazását 

kötelezővé teheti valamennyi önkéntes 

rendszer vonatkozásában. Ezen előírások 

meghatározásakor a Bizottság szem előtt 

tartja az adminisztratív terhek 

csökkentésének szükségességét, valamint a 

biomassza első gyűjtőpontjáig az egyik 

vagy másik fél által végzett audit 

használatának lehetőségét. Ezt a 31. cikk 

(3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárással összhangban 

elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén 

kell megvalósítani. Ezekben a végrehajtási 

jogi aktusokban a Bizottság meghatározza 

azt is, hogy az önkéntes rendszereknek 

milyen határidőn belül kell az előírásokat 

végrehajtaniuk. A Bizottság hatályon kívül 
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önkéntes rendszerek az előirányzott 

határidőn belül nem teljesítik ezeket az 

előírásokat. 

helyezheti az önkéntes rendszerek 

elismerésére vonatkozóan hozott 

határozatokat, amennyiben a szóban forgó 

önkéntes rendszerek az előirányzott 

határidőn belül nem teljesítik ezeket az 

előírásokat. 

 

Módosítás  105 

Irányelvre irányuló javaslat 

27 cikk – 7 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (7a) A Bizottság bármikor, illetve 

valamely tagállam kérésére ellenőrizheti a 

fenntarthatósági kritériumok teljesítésével 

vagy az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

csökkenésével kapcsolatban az Unió 

piacán működő gazdasági szereplők által 

szolgáltatott információk 

megbízhatóságát. 

Indokolás 

Világossá kell tenni, hogy a Bizottságnak rendelkeznie kell a megfelelő hatáskörrel és 

képességgel arra, hogy saját kezdeményezésére vagy valamely tagállam kérésére meghozza a 

szükséges intézkedéseket a rendszer hitelességének, a jogszabályok betartásának és a 

csalások megelőzésének biztosítása érdekében. 

 

Módosítás  106 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A tagállamok jelentéseket 

nyújthatnak be a Bizottságnak az 

1059/2003/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet35 értelmében a statisztikai 

célú területi egységek nómenklatúrájában 

(a továbbiakban: NUTS) 2. szintű vagy 

annál részletesebb felbontású NUTS-

szinthez tartozó, a területükön található 

földterületeken a mezőgazdasági 

nyersanyagok termesztéséből származó 

(2) 2021-ig a tagállamok jelentéseket 

nyújtanak be a Bizottságnak az 

1059/2003/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet35 értelmében a statisztikai 

célú területi egységek nómenklatúrájában 

(a továbbiakban: NUTS) 2. szintű vagy 

annál részletesebb felbontású NUTS-

szinthez tartozó, a területükön található 

földterületeken a mezőgazdasági 

nyersanyagok termesztéséből származó 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátás jellemző 

mértékéről. A jelentésekhez csatolni kell a 

kibocsátások szintjének kiszámításához 

alkalmazott módszer és adatforrások 

ismertetését. E módszernek figyelembe kell 

vennie a talaj jellemzőit, az éghajlatot és a 

várt nyersanyaghozamokat. 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás jellemző 

mértékéről. A jelentésekhez csatolni kell a 

kibocsátások szintjének kiszámításához 

alkalmazott módszer és adatforrások 

ismertetését. E módszernek figyelembe kell 

vennie a talaj jellemzőit, az éghajlatot és a 

várt nyersanyaghozamokat. 

_________________ _________________ 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 

1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 

a statisztikai célú területi egységek 

nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 

(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.). 

35 Az Európai Parlament és a Tanács 

1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) 

a statisztikai célú területi egységek 

nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról 

(HL L 154., 2003.6.21., 1. o.). 

 

Módosítás  107 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az 

V. és a VI. mellékletet azzal a céllal, hogy 

– amennyiben indokolt – beillessze vagy 

kiigazítsa bioüzemanyag-, folyékony bio-

energiahordozó- és biomassza-

tüzelőanyag-előállítási módokra vonatkozó 

értékeket. A felülvizsgálat során mérlegeli 

az V. melléklet C. részében és a 

VI. melléklet B. részében meghatározott 

módszertan módosítását is.. 

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja az 

V. és a VI. mellékletet azzal a céllal, hogy 

– amennyiben indokolt – beillessze a 

bioüzemanyag-, folyékony bio-

energiahordozó- és biomasszatüzelőanyag-

előállítási módokra vonatkozó értékeket, 

ezeket azonban nem igazíthatja ki. A 

felülvizsgálat során mérlegeli az 

V. melléklet C. részében és a VI. melléklet 

B. részében meghatározott módszertan 

módosítását is.. 

Indokolás 

Nem indokolt, hogy a Bizottság hatáskörrel rendelkezzen a bioüzemanyag-, folyékony 

bioenergiahordozó- és biomasszatüzelőanyag-előállítási módokra vonatkozó értékek 

kiigazítására, sem arra, hogy anélkül módosítsa az V. melléklet C. részében és a VI. melléklet 

B. részében meghatározott módszertant, hogy javaslatait megvitatná az Európai Parlamenttel 

és a Tanáccsal mint társjogalkotókkal. 

 

Módosítás  108 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a felülvizsgálat 

eredményeként a Bizottság azt állapítja 

meg, hogy az V. vagy a VI. mellékletet ki 

kell igazítani, a Bizottság felhatalmazást 

kap a 32. cikk szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására. 

Amennyiben a felülvizsgálat 

eredményeként a Bizottság azt állapítja 

meg, hogy az V. vagy a VI. mellékletet ki 

kell igazítani, a Bizottság jelentést nyújt be 

az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. 

A jelentéshez adott esetben az V. vagy 

VI. melléklet módosítására irányuló 

jogalkotási javaslatokat kell mellékelni. 

Indokolás 

Nem indokolt, hogy a Bizottság hatáskörrel rendelkezzen a bioüzemanyag-, folyékony 

bioenergiahordozó- és biomasszatüzelőanyag-előállítási módokra vonatkozó értékek 

kiigazítására, sem arra, hogy anélkül módosítsa az V. melléklet C. részében és a VI. melléklet 

B. részében meghatározott módszertant, hogy javaslatait megvitatná az Európai Parlamenttel 

és a Tanáccsal mint társjogalkotókkal. 

 

Módosítás  109 

Irányelvre irányuló javaslat 

28 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az V. melléklet C. része és a 

VI. melléklet B. része egységes 

alkalmazásának biztosítása érdekében, 

amennyiben szükséges, a Bizottság 

részletes műszaki előírásokat, többek 

között fogalommeghatározásokat, átváltási 

együtthatókat, a már művelt területeken 

végzett termesztés miatt a talajszint felett 

és alatt található szénkészletekben okozott 

változásnak betudható éves kibocsátás 

vagy kibocsátás-megtakarítás számítását, 

valamint a széndioxid-elnyeléssel, -

helyettesítéssel és geológiai tárolásával 

elért üvegházhatásúgáz-

kibocsátásmegtakarítás számítását 
megállapító végrehajtási jogi aktusokat 

fogadhat el. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 31. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban kell elfogadni. 

(6) Az V. melléklet C. része és a 

VI. melléklet B. része egységes 

alkalmazásának biztosítása érdekében, 

amennyiben szükséges, a Bizottság 

részletes műszaki előírásokat, többek 

között fogalommeghatározásokat 

megállapító végrehajtási jogi aktusokat 

fogadhat el. Ezeket a végrehajtási jogi 

aktusokat a 31. cikk (2) bekezdésében 

említett vizsgálóbizottsági eljárással 

összhangban kell elfogadni. 
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Indokolás 

Nem indokolt, hogy a Bizottság hatáskörrel rendelkezzen a bioüzemanyag-, folyékony 

bioenergiahordozó- és biomasszatüzelőanyag-előállítási módokra vonatkozó értékek 

kiigazítására, sem arra, hogy anélkül módosítsa az V. melléklet C. részében és a VI. melléklet 

B. részében meghatározott módszertant, hogy javaslatait megvitatná az Európai Parlamenttel 

és a Tanáccsal mint társjogalkotókkal. 

 

Módosítás  110 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 7. cikk 

(5) bekezdésében, a 7. cikk 

(6) bekezdésében, a 19. cikk 

(11) bekezdésében, a 19. cikk 

(14) bekezdésében, a 25. cikk 

(6) bekezdésében és a 28. cikk 

(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól 2021. január 1-jétől 

kezdődő hatállyal. 

2. A Bizottságnak a 19. cikk 

(11) bekezdésében, a 19. cikk 

(14) bekezdésében, a 25. cikk 

(6) bekezdésében és a 28. cikk 

(5) bekezdésében említett, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól 2021. január 1-jétől 

kezdődő hatállyal. 

Indokolás 

A 7. cikk (5) és a 7. cikk (6) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölni kell ebből a bekezdésből. 

 

Módosítás  111 

Irányelvre irányuló javaslat 

32 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja , a 7. cikk 

(5) bekezdésében, a 7. cikk 

(6) bekezdésében, a 19. cikk 

(11) bekezdésében, a 19. cikk 

(14) bekezdésében, a 25. cikk 

(6) bekezdésében és a 28. cikk 

(5) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 19. cikk 

(11) bekezdésében, a 19. cikk 

(14) bekezdésében, a 25. cikk 

(6) bekezdésében és a 28. cikk 

(5) bekezdésében említett felhatalmazást. 

A visszavonásról szóló határozat 

megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 
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megszünteti az abban megjelölt 

felhatalmazást. A határozat az Európai 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 

követő napon, vagy a benne megjelölt 

későbbi időpontban lép hatályba. A 

határozat nem érinti a már hatályban lévő 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

érvényességét. 

Indokolás 

A 7. cikk (5) és a 7. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

törölni kell ebből a bekezdésből. 

 

Módosítás  112 

Irányelvre irányuló javaslat 

33 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 

rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 

erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 

kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 

kell fűzni. A rendelkezéseknek 

tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó 

nyilatkozatot is, hogy a hatályban lévő 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseknek az ezen irányelvvel 

hatályon kívül helyezett irányelvre történő 

hivatkozásait erre az irányelvre történő 

hivatkozásként kell értelmezni. A 

hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját 

a tagállamok határozzák meg. 

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a 

rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell 

erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos 

kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást 

kell fűzni. A rendelkezéseknek 

tartalmazniuk kell egy arra vonatkozó 

nyilatkozatot is, hogy a hatályban lévő 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseknek az ezen irányelvvel 

hatályon kívül helyezett irányelvre történő 

hivatkozásait erre az irányelvre történő 

hivatkozásként kell értelmezni. A 

hivatkozás módját és a nyilatkozat formáját 

a tagállamok határozzák meg. A 

tagállamok döntenek a meg nem felelés 

esetén alkalmazandó szankciórendszerről. 

 

Módosítás  113 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – C rész – 1 pont – a pont – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr, E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 
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eccru, 

Indokolás 

ccru= a szén megkötéséből és helyettesítéséből vagy használatából eredő 

kibocsátásmegtakarítások. 

 

Módosítás  114 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – C rész – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A 3. pontban említett számítás 

céljából a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 

(például csökkentett talajművelés vagy 

direktvetésre váltás, fejlett 

vetésforgórendszerek alkalmazása, 

takarónövények használata, ezen belül a 

növényi maradékokkal való jobb 

gazdálkodás és szerves talajjavító anyagok, 

így komposzt vagy trágyaerjesztőkből 

származó fermentált anyagok használata) 

révén elért kibocsátásmegtakarítás csak 

akkor vehető figyelembe, ha megalapozott 

és ellenőrizhető bizonyítékok támasztják 

alá, hogy az adott alapanyag 

termesztésének idején a talaj 

kötöttszénkészlete megnövekedett, vagy 

észszerűen feltételezhető, hogy növekedett, 

figyelembe véve azt a kibocsátást is, amely 

a szóban forgó gazdálkodási módszerek 

alkalmazásakor a megnövekedett 

műtrágya- és gyomirtószer-használatból 

adódik. 

6. A 3. pontban említett számítás 

céljából a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 

(például csökkentett talajművelés vagy 

direktvetésre váltás, fejlett 

vetésforgórendszerek alkalmazása, 

takarónövények használata, ezen belül a 

fennmaradó termés szabályozása és szerves 

talajjavító anyagok, így komposzt vagy 

erjesztőkből származó fermentált anyagok 

használata) révén elért 

kibocsátásmegtakarítás csak akkor vehető 

figyelembe, ha megalapozott és 

ellenőrizhető bizonyítékok támasztják alá, 

hogy az adott alapanyag termesztésének 

idején a talaj kötöttszénkészlete 

megnövekedett, vagy észszerűen 

feltételezhető, hogy növekedett, 

figyelembe véve azt a kibocsátást is, amely 

a szóban forgó gazdálkodási módszerek 

alkalmazásakor a megnövekedett 

műtrágya- és gyomirtószer-használatból 

adódik, vagy amely hozzájárul a fosszilis 

tüzelőanyagokból előállított 

nitrogéntartalmú műtrágyák 

használatának csökkentéséhez. 

Indokolás 

A fermentációhoz kapcsolódó valamennyi előnyt figyelembe kell venni, amennyiben azok 

hozzájárulnak az európai szakpolitikák célkitűzéseinek megvalósításához. Ennek megfelelően 

a fermentáció lehetővé teszi a nitrogéntrágyát helyettesítő szerves trágya előállítását. Ezért a 

körforgásos gazdaság részét képezi, mint fenntartható mezőgazdasági gyakorlat. Mivel a 

fermentáció előfordul a Bizottság által tett módosításokban, lehetővé kell tenni a melléklet e 

részének módosítását. 
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Módosítás  115 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – C rész – 11 pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nem az üzemanyag-előállító üzemben 

előállított villamosenergia-fogyasztás 

elszámolásához ennek a villamos 

energiának az előállítására és elosztására 

jellemző üvegházhatású gázkibocsátás-

intenzitást úgy kell tekinteni, hogy az 

megegyezik az egy meghatározott régióban 

a villamos energia előállítására és 

elosztására jellemző átlagos kibocsátási 

intenzitással. E szabály alóli kivételként a 

termelők átlagértéket is alkalmazhatnak 

egy egyedi villamosenergia-előállító üzem 

esetében az ebben az üzemben megtermelt 

villamos energiára, ha ez az üzem nem 

csatlakozik a villamos energia távvezeték-

hálózathoz. 

A nem az üzemanyag-előállító üzemben 

előállított villamosenergia-fogyasztás 

elszámolásához ennek a villamos 

energiának az előállítására és elosztására 

jellemző üvegházhatású gázkibocsátás-

intenzitást úgy kell tekinteni, hogy az 

megegyezik az egy meghatározott régióban 

a villamos energia előállítására és 

elosztására jellemző átlagos kibocsátási 

intenzitással. E szabály alóli kivételként a 

termelők átlagértéket is alkalmazhatnak 

egy egyedi villamosenergia-előállító üzem 

esetében az ebben az üzemben megtermelt 

villamos energiára. 

 

Módosítás  116 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – C rész – 15 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

15. A szén leválasztásából és 

helyettesítéséből eredő kibocsátás-

megtakarításoknak (eccr) közvetlenül 

kapcsolódniuk kell azon bioüzemanyag 

vagy folyékony bio-energiahordozó 

előállításához, amelynek tekintetében 

figyelembe veszik őket, és e 

megtakarításokba csak az olyan CO2 

leválasztással elkerült kibocsátások 

számíthatók bele, amelyek esetében a szén 

biomassza eredetű és azt az energia- vagy 

a közlekedési ágazatban használják, 

15. A bioüzemanyag vagy folyékony 

bio-energiahordozó előállítása által 

generált CO2 szénjének leválasztásából és 

helyettesítéséből vagy használatából eredő 

kibocsátás-megtakarításokba (eccru) csak a 

kereskedelmi célokra használt CO2 

leválasztásával elkerült kibocsátások 

számíthatók bele. 
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Indokolás 

A Bizottság által az ÜHG-megtakarítás kiszámításához használt módszerre vonatkozóan 

javasolt módosítások inkább akadályozzák, mintsem előmozdítják a szén megkötését és 

helyettesítését vagy használatát. E technológiasemleges módosítás célja, hogy a 

végfelhasználástól függetlenül ösztönözze a szén megkötését és helyettesítését. 

 

Módosítás  117 

Irányelvre irányuló javaslat 

V melléklet – C rész – 18 pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 17. pontban említett számítás 

alkalmazásában a szétosztandó 

kibocsátások az eec + el + esca + az ep, etd, 

eccs, és eccr azon hányada, amelyre az 

előállítási folyamat azon lépésével 

bezárólag kerül sor, amikor a 

társtermékeket állítják elő. Ha az életciklus 

során a folyamat egy korábbi lépésében a 

társtermékekhez való hozzárendelésre 

került sor, akkor azoknak a 

kibocsátásoknak azt a hányadát kell az 

összes kibocsátás helyett erre a célra 

felhasználni, amelyet az utolsó ilyen 

folyamatlépésben a közbenső 

üzemanyagtermékhez kiosztottak. 

A 17. pontban említett számítás 

alkalmazásában a szétosztandó 

kibocsátások az eec + el + esca + az ep, etd, 

eccs és eccru azon hányada, amelyre az 

előállítási folyamat azon lépésével 

bezárólag kerül sor, amikor a 

társtermékeket állítják elő. Ha az életciklus 

során a folyamat egy korábbi lépésében a 

társtermékekhez való hozzárendelésre 

került sor, akkor azoknak a 

kibocsátásoknak azt a hányadát kell az 

összes kibocsátás helyett erre a célra 

felhasználni, amelyet az utolsó ilyen 

folyamatlépésben a közbenső 

üzemanyagtermékhez kiosztottak. 

 

Módosítás  118 

Irányelvre irányuló javaslat 

V a melléklet (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Va. MELLÉKLET 

 Fosszilis tüzelőanyagokra vonatkozó 

termelési kritériumok 

 1.  Az európai piacon forgalomba 

hozott fosszilis energia minden kWh-ja 

tekintetében bizonyítani kell a megfelelő 

mennyiségű (1 kWh) megújuló energia 

biztosítását. Ez megújuló energiát előállító 

erőművekbe irányuló megfelelő 
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beruházásokat igazoló bizonyítványok 

révén, illetve egy, a megújuló energiák 

terjedésére létrehozott alapba tett 

betétekkel és az arra irányuló gyorsított 

eljárások révén valósítható meg; 

 2.  A szén-, a földgáz- és az olajipar 

Bizottságnak tett éves jelentése a fosszilis 

energia tényleges termeléséről és az ÜHG-

kibocsátás ebből eredő csökkentéséről. 

Ennek eredményeként ezeket a jelentett 

értékeket fosszilisüzemanyag-

komparátorként kell használni az ÜHG-

kibocsátás csökkentése tekintetében, és 

osztályozni kell őket a származási régiójuk 

az adott tagállamokban való alkalmazási 

mennyiségük szerint; 

 3.  A szén-, a földgáz- és az olajipar 

Bizottságnak tett éves jelentése az 

áthelyezés következtében elveszett olaj és 

gáz mennyiségéről, kibocsátásaik 

kiszámítása, valamint ezek hozzáadása az 

ÜHG-kibocsátás értékéhez 

(fosszilisüzemanyag-komparátor értéke); 

 4.  A szén-, a földgáz- és az olajipar 

Bizottságnak tett éves jelentése a balesetek 

vagy katasztrófák következtében elveszett 

olaj és gáz mennyiségéről, kibocsátásaik 

kiszámítása, valamint ezek hozzáadása az 

ÜHG-kibocsátás értékéhez 

(fosszilisüzemanyag-komparátor értéke); 

 5.  A szén-, a földgáz- és az olajipar 

Bizottságnak tett éves jelentése az emberi 

jogoknak való megfelelésről, a 

minimálbérekről és a fizikai 

munkavállalók egészségéről a 

termelőüzemekben és a régióban, 

valamint a régió lakosságának egészsége 

és élete védelme céljából hozott biztonsági 

intézkedésekről; 

 6.  A Bizottsághoz beérkezett 

jelentések évenkénti közzététele; 

 7.  A fosszilis tüzelőanyagok magas 

kockázattal járó hasznosítására (pl. mély 

tenger, olajhomok) vonatkozó különleges 

követelmények a 

tenger/tengerpart/szárazföld esetleges 
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szennyezése tekintetében, valamint az 

olajhomok-termelés vagy a szénbányászat 

által érintett terület teljes rekultiválására, 

illetve a víz tisztítására vonatkozó 

kötelezettség; ellenkező esetben bírság 

kiszabása; 

 8.  A szén-, a földgáz- és az olajipar 

Bizottságnak tett éves jelentése a meglévő, 

gazdaságilag életképes erőforrásokról, 

újonnan felfedezett lerakatokról, a 

gazdasági hatásokról és a jövő 

nemzedékei számára biztosított 

készletekről; 

 9.  Arra vonatkozó bizonyíték, hogy a 

termelési és elosztási technológia számára 

rendelkezésre álló legjobb ökológiai 

módszert alkalmazzák a szén, a földgáz és 

az olaj bányászatára; 

 10.  Az ÜHG-kibocsátásra vonatkozó 

kötelező éves megtakarítás az olaj 

feltárása, termelése, szállítása és 

finomítása tekintetében legalább 2,5%; 

 11.  Az újrafeldolgozási eljárásokból 

származó kőolaj arányának legalább 5% 

való növelése az olajvállalatok 

portfóliójában (például a műanyag 

termékekből/hulladékból); 

Indokolás 

A tisztességes verseny biztosítása, valamint az ellenőrzés és az átláthatóság garantálása 

érdekében szükség van az Európai Unió piacán forgalomba hozandó fosszilis tüzelőanyagok 

és fosszilis energiaforrások előállítására vonatkozó kritériumokkal kapcsolatos 

információkra. 

 

Módosítás  119 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 1 pont – a pont – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr, E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – 

eccru, 
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Módosítás  120 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 1 pont – a pont – 2 bekezdés – 9 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

eccr = a szén megkötéséből és 

helyettesítéséből eredő 

kibocsátásmegtakarítások. 

eccru = a szén megkötéséből és 

helyettesítéséből vagy használatából eredő 

kibocsátásmegtakarítások. 

 

Módosítás  121 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. A 3. pontban említett számítás 

céljából a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 

(például csökkentett talajművelés vagy 

direktvetésre váltás, fejlett 

vetésforgórendszerek alkalmazása, 

takarónövények használata, ezen belül a 

növényi maradékokkal való jobb 

gazdálkodás és szerves talajjavító anyagok, 

így komposzt vagy trágyaerjesztőkből 

származó fermentált anyagok használata) 

révén elért kibocsátásmegtakarítás csak 

akkor vehető figyelembe, ha megalapozott 

és ellenőrizhető bizonyítékok támasztják 

alá, hogy az adott alapanyag 

termesztésének idején a talaj 

kötöttszénkészlete megnövekedett, vagy 

észszerűen feltételezhető, hogy növekedett, 

figyelembe véve azt a kibocsátást is, amely 

a szóban forgó gazdálkodási módszerek 

alkalmazásakor a megnövekedett 

műtrágya- és gyomirtószer-használatból 

adódik. 

6. A 3. pontban említett számítás 

céljából a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 

(például csökkentett talajművelés vagy 

direktvetésre váltás, fejlett 

vetésforgórendszerek alkalmazása, 

takarónövények használata, ezen belül a 

fennmaradó termés szabályozása és szerves 

talajjavító anyagok, így komposzt vagy 

erjesztőkből származó fermentált anyagok 

használata) révén elért 

kibocsátásmegtakarítás csak akkor vehető 

figyelembe, ha megalapozott és 

ellenőrizhető bizonyítékok támasztják alá, 

hogy az adott alapanyag termesztésének 

idején a talaj kötöttszénkészlete 

megnövekedett, vagy észszerűen 

feltételezhető, hogy növekedett, 

figyelembe véve azt a kibocsátást is, amely 

a szóban forgó gazdálkodási módszerek 

alkalmazásakor a megnövekedett 

műtrágya- és gyomirtószer-használatból 

adódik, vagy amely hozzájárul a fosszilis 

tüzelőanyagokból előállított 

nitrogéntartalmú műtrágyák 

használatának csökkentéséhez. 

Indokolás 

A fermentációhoz kapcsolódó valamennyi előnyt figyelembe kell venni, amennyiben azok 

hozzájárulnak az európai szakpolitikák célkitűzéseinek megvalósításához. Ennek megfelelően 
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a fermentáció lehetővé teszi a nitrogéntrágyát helyettesítő szerves trágya előállítását. Ezért a 

körforgásos gazdaság részét képezi, mint fenntartható mezőgazdasági gyakorlat. Mivel a 

fermentáció előfordul a Bizottság által tett módosítások egy részében, lehetővé kell tenni a 

melléklet e részének módosítását. 

 

Módosítás  122 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 11 pont – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nem gáznemű biomasszából nyert 

üzemanyagot előállító üzemben előállított 

villamosenergia-fogyasztás elszámolásához 

ennek a villamos energiának az 

előállítására és elosztására jellemző 

üvegházhatású gázkibocsátás-intenzitást 

úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik az 

egy meghatározott régióban a villamos 

energia előállítására és elosztására jellemző 

átlagos kibocsátási intenzitással. E szabály 

alóli kivételként a termelők átlagértéket is 

alkalmazhatnak egy egyedi 

villamosenergia-előállító üzem esetében az 

ebben az üzemben megtermelt villamos 

energiára, ha ez az üzem nem csatlakozik 

a villamos energia távvezeték-hálózathoz. 

A nem gáznemű biomasszából nyert 

üzemanyagot előállító üzemben előállított 

villamosenergia-fogyasztás elszámolásához 

ennek a villamos energiának az 

előállítására és elosztására jellemző 

üvegházhatású gázkibocsátás-intenzitást 

úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik az 

egy meghatározott régióban a villamos 

energia előállítására és elosztására jellemző 

átlagos kibocsátási intenzitással. E szabály 

alóli kivételként a termelők átlagértéket is 

alkalmazhatnak egy egyedi 

villamosenergia-előállító üzem esetében az 

ebben az üzemben megtermelt villamos 

energiára. 

 

Módosítás  123 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 11 pont – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A nem szilárd biomasszából nyert 

üzemanyagot előállító üzemben előállított 

villamosenergia-fogyasztás elszámolásához 

ennek a villamos energiának az 

előállítására és elosztására jellemző 

üvegházhatású gázkibocsátás-intenzitást 

úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik az 

e melléklet 19. pontjában meghatározott 

fosszilis üzemanyag komparátoréval 

(ECF(el)). E szabály alóli kivételként a 

termelők átlagértéket is alkalmazhatnak 

A nem szilárd biomasszából nyert 

üzemanyagot előállító üzemben előállított 

villamosenergia-fogyasztás elszámolásához 

ennek a villamos energiának az 

előállítására és elosztására jellemző 

üvegházhatású gázkibocsátás-intenzitást 

úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik az 

e melléklet 19. pontjában meghatározott 

fosszilis üzemanyag komparátoréval 

(ECF(el)). E szabály alóli kivételként a 

termelők átlagértéket is alkalmazhatnak 
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egy egyedi villamosenergia-előállító üzem 

esetében az ebben az üzemben megtermelt 

villamos energiára, ha ez az üzem nem 

csatlakozik a villamosenergia-

távvezetékhálózathoz51. 

egy egyedi villamosenergia-előállító üzem 

esetében az ebben az üzemben megtermelt 

villamos energiára51. 

__________________ __________________ 

51 A szilárd biomassza előállításának 

módszereinél az előállítási lánc különféle 

szakaszaiban ugyanazok a termékek 

kerülnek felhasználásra, illetve előállításra. 

Ha a szilárd biomasszát előállító üzemben 

felhasznált villamos energia és a fosszilis 

üzemanyag komparátor esetében 

különböző értékeket alkalmazunk, azzal az 

ÜHG-kibocsátásban elért megtakarítás 

tekintetében mesterséges értékeket 

rendelünk az említett előállítási módokhoz. 

51 A szilárd biomassza előállításának 

módszereinél az előállítási lánc különféle 

szakaszaiban ugyanazok a termékek 

kerülnek felhasználásra, illetve előállításra. 

Ha a szilárd biomasszát előállító üzemben 

felhasznált villamos energia és a fosszilis 

üzemanyag komparátor esetében 

különböző értékeket alkalmazunk, azzal az 

ÜHG-kibocsátásban elért megtakarítás 

tekintetében mesterséges értékeket 

rendelünk az említett előállítási módokhoz. 

 

Módosítás  124 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – 15 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

15. A szén leválasztásából és 

helyettesítéséből eredő kibocsátás-

megtakarításoknak (eccr) közvetlenül 

kapcsolódniuk kell azon biomassza 

előállításához, amelynek tekintetében 

figyelembe veszik őket, és e 

megtakarításokba csak az olyan CO2-

leválasztással megkötéssel elkerült 

kibocsátások számíthatók bele, amelyek 

esetében a szén biomassza eredetű és azt a 

fosszilis CO2 helyettesítésére használják az 

energia- vagy a közlekedési ágazatban. 

15. Az azon bioüzemanyag vagy 

folyékony bio-energiahordozó előállítása 

során keletkező CO2-kibocsátás 

megtakarításaiba, amelyekhez a szén 

leválasztása és helyettesítése vagy 

használata (eccru) révén kapcsolódnak, 
csak az olyan CO2-leválasztással elkerült 

kibocsátások számíthatók bele, amelyek 

esetében a szén biomassza eredetű és azt 

kereskedelmi célokra használják. 

Indokolás 

A bioüzemanyagok előállítása során megkötött szén-dioxid felhasználási lehetőségeit 

továbbra sem szabad korlátozni, a piaci szereplők arra való ösztönzése érdekében, hogy szén-

dioxidot megkötő technológiákat telepítsenek. 
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Módosítás  125 

Irányelvre irányuló javaslat 

IX melléklet – A rész – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Vegyes kommunális hulladék 

biomasszahányada, amelynek nem képezi 

részét a külön gyűjtött háztartási 

hulladék, amelyre a 2008/98/EK irányelv 

11. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott újrahasznosítási célértékek 

vonatkoznak; 

törölve 

Indokolás 

A vegyes hulladék nem tartozhat a fejlett kategóriába. A szerves részt el kell különíteni. 

 

Módosítás  126 

Irányelvre irányuló javaslat 

IX melléklet – A rész – g a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ga) Olívaolaj kivonásából származó 

maradékanyagok, feltéve hogy a 

nyersanyagok feldolgozására vonatkozó 

iparági szabványokat tiszteletben 

tartották; 

Indokolás 

Olyan fejlett üzemanyagok alapanyagainak hozzáadása, amelyek új mezőgazdasági 

maradékanyagokat vezetnek be, lehetővé teszi, hogy az európai mezőgazdaság nagyobb 

szerepet játsszon az uniós közlekedés dekarbonizálásában. 

 

Módosítás  127 

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 

c) A cukornád vagy cukorrépa cukorrá 

való feldolgozásának társtermékeként 

keletkező melasz, feltéve, hogy a cukor 
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kivonása során betartották a legkorszerűbb 

ipari szabványokat. 

kivonása során betartották a legkorszerűbb 

ipari szabványokat. 

Indokolás 

A „melléktermék” kifejezés nincs definiálva a módszertanban. Ezért a technikai szempontból 

helyes „társtermék” kifejezést kell használni. 

 

Módosítás  128 

Irányelvre irányuló javaslat 

X melléklet – B rész 
 

A Bizottság által javasolt szöveg 

B. rész A IX. mellékletben felsorolt alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagokból és 

biogázból, a nem biológiai eredetű, megújuló energiaforrásból származó közlekedési célú 

üzemanyagokból és a hulladék alapú fosszilis energiahordozókból nyert energia, valamint a 

megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia minimális hozzájárulása, a 25. cikk 

(1) bekezdésében említettek szerint 

Naptári év Minimális hozzájárulás 

2021 1.5 % 

2022 1,85% 

2023 2.2 % 

2024 2,55% 

2025 2.9 % 

2026 3.6 % 

2027 4.4 % 

2028 5.2 % 

2029 6.0 % 

2030 6.8 % 

 

Módosítás 

B. rész A IX. mellékletben felsorolt alapanyagokból előállított fejlett bioüzemanyagokból és 

biogázból, a nem biológiai eredetű, megújuló energiaforrásból származó közlekedési célú 

üzemanyagokból nyert energia, valamint a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 

energia minimális hozzájárulása, a 25. cikk (1) bekezdésében említettek szerint 

Naptári év Minimális hozzájárulás 

2021 3,0 % 

2022 3,35% 
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2023 3,70% 

2024 4,05% 

2025 4,40% 

2026 5,10% 

2027 5,90% 

2028 6,70% 

2029 7,50% 

2030 8,30% 

Indokolás 

Az Uniónak ambiciózusabb célokra van szüksége a fejlett megújuló forrásból származó 

energia terén. 

 

Módosítás  129 

Irányelvre irányuló javaslat 

X melléklet – C rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

C. rész: A IX. melléklet A. részében felsorolt alapanyagokból előállított fejlett 

bioüzemanyagokból és biogázból nyert energia minimális hozzájárulása, a 25. cikk 

(1) bekezdésében említettek szerint 

Naptári év Minimális hozzájárulás 

2021 0.5 % 

2022 0.7% 

2023 0.9 % 

2024 1.1 % 

2025 1.3 % 

2026 1,75% 

2027 2.2 % 

2028 2,65% 

2029 3.1 % 

2030 3.6 % 

 

Módosítás 

C. rész: A IX. melléklet A. részében felsorolt alapanyagokból előállított fejlett 

bioüzemanyagokból és biogázból nyert energia minimális hozzájárulása, a 25. cikk 
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(1) bekezdésében említettek szerint 

Naptári év Minimális hozzájárulás 

2021 0.5 % 

2022 0.7% 

2023 0.9 % 

2024 1.1 % 

2025 2.3 % 

2026 2,75% 

2027 3.2 % 

2028 3,65% 

2029 4.1 % 

2030 4.6 % 

Indokolás 

Az Uniónak ambiciózusabb célokra van szüksége a fejlett megújuló forrásból származó 

energia terén.  
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