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RÖVID INDOKOLÁS

A fosszilis üzemanyagok hosszú ideje a társadalom éltető erejét jelentik. A modernizáció 
jelenlegi formájában nem mehetett volna végbe, ha nem álltak volna rendelkezésre bőséges 
tartalékok olcsó olajból, szénből és gázból. Ennek az időszaknak azonban hamarosan vége 
szakad. Energiabiztonsági és gazdasági szempontok miatt, illetve elsősorban és mindenek 
előtt az éghajlatváltozás következtében jelentősen át kell alakítanunk energia- és közlekedési 
rendszereinket. 
Az éghajlatváltozásra éveken át főként mint környezetvédelmi kérdésre tekintettünk. Mára 
azonban egyre inkább elismert tény, hogy az éghajlatváltozás a társadalom valamennyi 
ágazatára kihat, és – amennyiben nem lépünk fel határozottan ellene – katasztrofális 
következményekkel járhat a társadalomra nézve.

Az EU válaszúton
Az EU válaszúthoz ért az energia jövőjét illetően. Az energia és az éghajlat jelentette 
kihívásra nincs csodaszer – összetett megközelítést kell alkalmaznunk, amelynek fő pillérei:

- a nagyobb energiahatékonyság, 
- a fosszilis üzemanyagok fokozatos kivonása és 
- jelentős befektetések az alternatív energiaforrásokra – elsősorban a megújuló 

energiaforrásokra – irányuló kutatás és fejlesztés, illetve az ilyen energiaforrások 
felhasználása terén. 

 Az Európai Bizottság megújuló energiaforrásokról szóló irányelve a Tanács 2007. márciusi 
határozatából következik. A javaslat célja, hogy az energiafogyasztásban a megújuló 
energiaforrások részarányára 2020-ra 20%-os kötelező általános célkitűzést, a közlekedésben 
a megújuló energiaforrások részarányára 2020-ra 10%-os kötelező célkitűzést, valamint az 
EU 20%-os célkitűzésével összhangban 2020-ra kötelező nemzeti célkitűzéseket állapítson 
meg. 
 A Parlament üdvözli a Bizottság javaslatát. A Parlament nemrég több jelentésben is kérte, 
hogy az EU energiahordozó-összetételében növeljék a megújuló energia arányát, és azt is 
fontolóra vette, hogy a kötelező általános célkitűzést 25%-ban határozzák meg. 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság e véleménye a 
megerősített együttműködésről szóló rendelkezés értelmében az illetékes bizottságként eljáró 
Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsággal együttműködésben készült. Az Ipari, Kutatási és 
Energiaügyi Bizottság előadójával történő megállapodás alapján a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleménye elsősorban a 
bioüzemanyagok javasolt fenntarthatósági kritériumaival foglalkozik. 

Bioenergia – a megoldás része  
 A többi megújuló energiaforráshoz hasonlóan a bioenergia nagyban hozzájárulhat az 
éghajlatváltozás enyhítéséhez és az energiabiztonság növeléséhez. A bioenergia két határozott 
előnnyel rendelkezik. Először is, a biomassza tárolt energia; a fosszilis üzemanyagokhoz 
hasonlóan bármikor hozzáférhető. Másodszor, a biomassza minden energiafajtával és 
energiahordozóval el tudja látni a modern gazdaságokat, legyen szó villamos áramról, gázról, 
folyékony üzemanyagokról vagy hőről.  A bioenergia hozzájárul a vidéki 
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munkahelyteremtéshez, és növeli a mezőgazdasági, élelmiszer-feldolgozási és erdészeti 
ágazat eredményességét. A biomassza-ültetvények hozzájárulhatnak a degradálódott 
földterületek rehabilitációjához, a megjelenő fák, bokrok és füvek pedig visszafordíthatják a 
talajkárokat, miközben értékes pluszként energia termelődik és kerül piacra.

 A bioenergia ugyanakkor természeténél fogva intenzív földhasználattal jár, környezeti hatásai 
pedig jelentősek. A legfontosabb aggodalmak e tekintetben az alábbiak: erdőirtás, a biológiai 
sokféleség elvesztése, a talajtápanyagok kimerülése, túlzott vízhasználat. A pozitív környezeti 
hatások közé sorolható: a degradálódott földterület rehabilitációja, kiegészítő földhasználati 
lehetőségek, a rost és egyéb nem energiatermék biztosítása tekintetében jelentkező szinergiák. 
A biomassza-finomítók a modern koncepció szerint rendkívül hatékony agráripari 
létesítmények, amelyek sokféle terméket – élelmiszer, takarmány, üzemanyag, rost stb. –
állítanak elő, és ezáltal maximálisan kihasználják a természeti erőforrásokat és a bioalapú 
anyagokat.
Számos olyan hatékony energiaátalakítási technológia áll rendelkezésre, amely biomasszát 
használ fel, különösen hőenergia- és villamosenergia-termelés terén. Ilyen célokra általában 
azért használnak szívesen biomasszát, mert az gazdaságilag versenyképes és környezetileg 
hatékony.
Az a tény ugyanakkor, hogy a biomassza hatékonyabban használható fel hőenergia- és 
villamosenergia-termelés céljából, nem zárja ki azt, hogy közlekedési üzemanyagok 
gyártásához is alkalmazzuk. A közlekedésből származó üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
nehéz kihívás az EU számára, és a legtöbb tagállamban növekvő tendenciát mutat. Annak 
fényében, hogy az EU általános célkitűzése szerint az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását 2020-ra legalább 30%-kal csökkenteni kell, a közlekedésből származó 
kibocsátások egyszerűen nem emelkedhetnek. Alternatív megoldásokat kell keresni, úgymint:

- nagyobb energiahatékonyság, – további erőfeszítések elektromos járművek, hibridek, 
hálózatról is tölthető hibridek, hidrogénnel üzemelő üzemanyagcellás járművek 
kifejlesztésére, – a közlekedési módok közötti váltás, előtérbe helyezve a 
tömegközlekedést és a vasutat stb., – bioüzemanyagok használata.

Bár ígéretesek az olyan alternatív megoldások, mint a hidrogén, az elektromos meghajtás 
vagy a hibridek, jelenleg senki sem tudhatja, melyik technológia adja a leghatékonyabb 
választ az energia és éghajlat jelentette kihívásra. Egyetlen lehetőség elől sem szabad 
elzárkózni. 

A bioüzemanyagok erősödő megkérdőjelezése
Néhány évvel ezelőtt egyesek a bioüzemanyagokat tekintették számos, a globális 
energiaforrásokkal, környezettel és vidékfejlesztéssel kapcsolatos kérdés megoldásának.  Ma 
azonban széles körű vita tárgyát képezik, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása terén 
várható megtakarítások tekintetében csakúgy, mint a rengeteg észlelt kedvezőtlen hatás miatt. 
Ezek között említendő az a félelem, miszerint a bioüzemanyag-termelés fokozódása növeli a 
talajminőségre, vízkészletre és biológiai sokféleségre nehezedő nyomást. Egyesek amiatt is 
aggódnak, hogy a bioüzemanyag-termelés elterjedése negatív hatással lesz az 
élelmiszerbiztonságra, és felgyorsítja az esőerdők pusztulását. 

Jelenleg csupán 25 millió hektáron folyik bioüzemanyag-termelés, ami a világ összesen 5 
milliárd hektárnyi mezőgazdasági területének mintegy 0,5 %-a. Az élelmiszerárakat számos 
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tényező befolyásolja: kedvezőtlen időjárási körülmények, a vetőmagkészlet csökkenése, 
kereskedelmi korlátozások, spekulatív árubefektetések, a fellendülőben lévő gazdaságokban 
jelentkező növekvő kereslet, a mezőgazdasági inputanyagok magasabb olajárak miatti 
drágulása stb. A bioüzemanyagok élelmiszerárakra gyakorolt kimutatható hatása tekintetében 
eddig egyedül azt a meglehetősen vitatható amerikai programot említhetjük, amely során 
kukoricából etanolt állítanak elő. 

Általánosan elfogadott, hogy az energianövény-termesztésre esetlegesen rendelkezésre álló 
földterületek felmérésekor először is az élelmiszer- és takarmányszükséglet kielégítését kell 
szem előtt tartani. Energianövényeket azonban nem feltétlenül szántóföldön kell termelni. 
Termelhetőek degradálódott területeken, ezáltal csökkentve a földhasználat terén jelentkező 
konfliktusokat. Bizonyos esetekben ugyanazon növényből többféle termék is előállítható: 
élelmiszer, takarmány, üzemanyag, rost illetve egyebek. Az energianövény-termesztés 
tekintetében tehát a gazdasági ösztönzőknek lehetőség szerint a degradálódott, elhagyott vagy 
gyengén termő területekre kell koncentrálniuk, és ösztönözniük kell azt, hogy többféle 
terméket állítsanak elő. 

Bár a bioüzemanyag-előállítás eddig nem volt negatív hatással az élelmiszerárakra, ez nem 
jelenti azt, hogy a jövőben nem fog hasonló problémákat okozni, amennyiben a 
bioüzemanyag-termelés aránya jelentősen megnő és/vagy a termelés érzékeny régiókra is 
kiterjed. Ezenkívül, mivel a világnak a fosszilisüzemanyag-tartalékok kimerülésével és/vagy 
drágulásával kell szembenéznie – párhuzamosan a lakosság számának emelkedésével és az 
étkezési szokások megváltozásával –, a földhasználat tekintetében egyértelműen további 
nyomásra kell számítani. 

Komolyan kell venni az egyrészről a fokozódó bioüzemanyag-termelés, másrészről az 
élelmiszertermelés, a biológiai sokféleség és az erdőirtás közötti lehetséges feszültséget. 
Nehéz kompromisszumok várnak ránk. Különleges kihívást jelent majd, hogy ne járuljunk 
hozzá további erdők kiirtásához. A tevékenységek áthelyezésének kockázata egyértelmű. 
Abban az esetben például, ha növényi olajokat egyre inkább biodízel előállítására használnak 
fel, a trópusi erdőterületek rögtön alternatívaként jelentkeznek. Ilyen nyomások hatékony 
ellensúlyozásának egyetlen módja az lenne, ha létezne valamilyen kompenzációs rendszer az 
„elkerült erdőirtásra”.

A trópusi országok előtt álló nagy lehetőségek

A trópusi és szubtrópusi területeken egységnyi területre vetítve átlagosan 4–6-szor nagyobb 
mennyiségű biomassza termelődik meg, mint a mérsékelt égövön való termesztés során.  Az 
agrárszektornak nyújtott jelentős támogatások az OECD országokban negatívan érintették a 
trópusi országokat. Az agrárreform különösen a legkevésbé fejlett országok számára nyújtana 
valódi lehetőségeket arra, hogy a bioüzemanyag-termelés előtérbe helyezésével modernizálják 
mezőgazdasági ágazatukat. 

Az észak–déli irányú bioenergia-kereskedelmet elsősorban a produktivitás és a termelési 
költségek tekintetében jelentkező jelentős különbségek indokolják. Ezért magától értetődő 
annak elismerése, hogy a hatékony bioüzemanyag-termelés terén számos afrikai és latin-
amerikai ország hatalmas potenciállal rendelkezik. Az Európai Uniónak előnyben kell 
részesítenie az e kontinensekről történő behozatal lehetőségét, feltéve, hogy a termelés 
szigorú fenntarthatósági kritériumok mellett történik. A bioüzemanyag-ipar kiépítéséhez 
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azonban a legtöbb alacsony jövedelmű országban jelentős kapacitásépítésre van szükség. 
Ennek tökéletes eszköze lehet a legújabb bizottsági kezdeményezés, az éghajlatváltozás elleni 
globális szövetség. 

Óvatos megközelítés
E jelentés előadójának lenni az előbbiek miatt hatalmas felelősség. A bioüzemanyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági kritériumokra sürgősen szükség van, kidolgozásuk azonban 
meglehetősen bonyolult. Megfelelő előállítás mellett a bioüzemanyagok hozzájárulhatnak az 
éghajlatváltozás enyhítéséhez és az energiabiztonság növeléséhez. Ellenkező esetben 
egyértelműen fenn áll annak a kockázata, hogy a bioüzemanyag-kezdeményezés hatalmas 
bukással zárul.  

Jelenleg a bioüzemanyaggal kapcsolatos fejlesztések korai szakaszában járunk. A kiválasztott 
politikának szorosan integrálódnia kell az üzemanyag-hatékonyság növelésére, illetve az 
elektromos járművek és üzemanyagcellák stb. fejlesztésére irányuló erőfeszítésekbe, és 
nagyban ösztönöznie kell az innovációt a biomassza felhasználása tekintetében. 

Bár a bioüzemanyagok következő generációjának kifejlesztésére irányuló kutatási 
erőfeszítések ígéretesek, problémát jelent az időtényező. A legtöbb szakértő kételkedik abban, 
hogy a lignocellulóz alapú technológiák kereskedelmi szempontból életképessé válnak az 
elkövetkező 10–15 évben. Amennyiben ez az előrejelzés igaz – és az EU fenntartja a 10%-os 
kötelező célkitűzést – a bioüzemanyag-termelés gyorsan ki fog szélesedni, elsősorban 
agroüzemanyagok alapján. Ez komoly következményekkel járhat az élelmiszerbiztonságra, a 
biológiai sokféleségre, valamint az esőerdők pusztulásának ütemére nézve. 

A technológiai fejlődés és a földhasználatban bekövetkező változások tekintetében jelentkező 
ismeretlen tényezők miatt kényszerítő érv szól az óvatosság és a fokozatos megközelítés 
mellett. A javasolt 10%-os kötelező célkitűzés túlzottan optimistának tűnik. Nem a célkitűzés 
mindenáron való elérésére kell törekednünk, hanem arra, hogy olyan politikákat valósítsunk 
meg, amelyek jelentős éghajlati előnyökkel járnak.

A Bizottság javaslata – kritikai felülvizsgálat 
A bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumokról szóló bizottsági javaslat 
egyértelmű erényekkel rendelkezik, azonban jelentős változtatásokra szorul. 
Egyvalamit már kezdetben ki kell emelnünk: a fenntarthatósági kritériumok meghatározásával 
az EU létrehozza a megújuló energiára épülő prémiumkategóriájú közlekedési üzemanyagok 
piacát. Ebből természetesen következik, hogy az EU-nak joga van különleges igényeket 
meghatározni ilyen üzemanyagok vonatkozásában. 
Általánosságban azt is meg kell említenünk, hogy az EU nem egyedüliként tesz 
erőfeszítéseket a megújuló energiára épülő közlekedési üzemanyagok bevezetésének 
szabályozására. Végső célként olyan fenntarthatósági kritériumokat kell elfogadni, amelyeket 
nemzetközileg is széles körben támogatnak. A Bizottságot arra kérjük, hogy szélesítse ki a 
többi főbb szereplővel folytatott párbeszédet, egy olyan megoldás elérése érdekében, amelyet 
a felek leginkább közösnek éreznek.

A kötelező célkitűzés felülvizsgálata 
Az Európai Tanács első ízben feltételesen fogadta el a célkitűzést. Erre vonatkozóan három 
feltételt szabtak: 1) fenntarthatósági kritériumok meghatározása, 2) a második generációs 
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bioüzemanyagok kereskedelemben való elérhetősége, 3) az üzemanyag-minőségről szóló 
irányelv módosítása.

A legújabb tudományos jelentéseket figyelembe véve a bioüzemanyagok elterjedésével 
kapcsolatban számos bizonytalansággal kell számolni. Ezért javasolta az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség Tudományos Bizottsága és a Közös Kutatóközpont is a 10%-
os célkitűzés felfüggesztését.

Erősen kétséges, hogy s második generációs bioüzemanyagok elérhetőek lesznek-e a 
kereskedelemben, és hogy a bioüzemanyag-gyártásnak milyen közvetlen és közvetett hatása 
lesz a földhasználatra. Az ismeretlen tényezők miatt felelősségteljes megoldásnak az tűnik, ha 
a 10%-os célkitűzésről szóló döntést visszavonjuk, és helyette alacsonyabb értéket – például 
8% – határozunk meg, illetve az egész politikát – ezzel a célkitűzéssel együtt – rendszeresen 
felülvizsgáljuk.   

A fenntartható megújuló energia kategória bevezetése
Az irányelv célja a megújuló energiaforrások használatának előmozdítása. A 20%-os 
célkitűzés elérése érdekében mindent meg kell tenni a megújulóenergia-termelésre vonatkozó 
szabályozás egyszerűsítésére, beleértve a távvezeték-hálózathoz való hozzáférés biztosítását 
és a közigazgatási eljárások egyszerűsítését.  A tervezési szabályokat rugalmasabbá kell tenni, 
mindenekelőtt az olyan megújulóenergia-projektek esetében, amelyek a priori fenntarthatónak 
tekinthetőek.

A fenntarthatósági kritériumok kiterjesztése az energiatermelésre használt biomasszára
A bioüzemanyag-gyártás tekintetében nagy szükség van fenntarthatósági kritériumokra. Nem 
logikus azonban, hogy ezek a kritériumok csupán az energiatermelésre használt biomassza 
egy részére vonatkozzanak. Ezért javasoljuk a fenntarthatósági kritériumok kiterjesztését az 
energia célú biomassza-felhasználás valamennyi típusára. 

Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésére vonatkozó kritériumok
Az előadó véleménye szerint a javasolt 35%-os csökkentés nem elég ambiciózus. Ennyire 
alacsony célkitűzés esetén a piacon jelenleg megtalálható bioüzemanyagok többsége 
megfelelne, ami azzal a kockázattal jár, hogy a termelés rossz hatásfokú marad, csekély 
környezeti előnyökkel, viszont a földhasználatra gyakorolt jelentős közvetett hatással. 
Emellett a 35%-os küszöbérték csökkenti a trópusi területek hatékony bioüzemanyag-termelés 
tekintetében fennálló jelentős potenciálját. Végezetül pedig a Bizottság javaslata nem 
tartalmaz valódi ösztönzőket az innovációra és az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
további csökkentésére. 
Annak érdekében, hogy a jövő bioüzemanyagai nagyobb környezeti előnyöket biztosítsanak, 
az előadó véleménye szerint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése tekintetében 
50%-os küszöbértéket kellene meghatározni az irányelv hatályba lépésétől kezdve. Ezenkívül, 
annak ösztönzésére, hogy a közlekedésben a megújulóenergia-használat legjobb lehetőségeit 
válasszák (beleértve az elektromos áramot és a hidrogént), a tagállamokban a lehetséges 
támogatási rendszereknek – beleértve a támogatásokat – igazodniuk kell az üvegház hatású 
gázkibocsátás tekintetében elért megtakarításhoz. 

A „tiltott területekre” vonatkozó kritériumok 
 A bizottsági javaslat néhány földterületet kizár a bioüzemanyag-termelés alól, és „tiltott 
területnek” tekinti; ilyenek például a jelentős emberi tevékenységtől mentes erdő, a 
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természetvédelmi célokra kijelölt területek, a jelentős biológiai sokféleséggel rendelkező 
gyepterület stb. Mindez pozitívan értékelendő. A „tiltott területek” javasolt listája azonban 
nem tartalmaz néhány érzékeny területet, ezért kiegészítésre szorul – el lehetne például 
fogadni nagy természetvédelmi értékkel bíró földterületekre vonatkozó kritériumokat. 

A földhasználat tekintetében a bizottsági javaslat túlzottan fekete-fehéren látja a világot. A 
földterületeken vagy teljes körű termelést engedélyez, vagy semmit. A fenntartható 
gazdálkodást az európai és a trópusi erdőkben egyaránt lehetővé kell tenni annak érdekében, 
hogy fel lehessen használni korlátozott mennyiségű biomasszát, feltéve, hogy ez fenntartható 
módon történik.

Társadalmi kritériumok 
A bizottsági javaslat nem tartalmaz társadalmi kritériumokat, többek között azért, mert azok 
ellentétben állnának a WTO-szabályokkal. Ezért ehelyütt azt javasoljuk a Bizottságnak, hogy 
minden második évben készítsen különjelentést a bioüzemanyagok iránt megnőtt kereslet, 
illetve a bioüzemanyagok fokozott használata által kiváltott társadalmi hatásokról. 

Az üvegházhatást okozó gázkibocsátás csökkentésének kiszámolására alkalmazott módszer  
A javasolt üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének kiszámítására alkalmazott módszer a 
VII. mellékletben bemutatott életciklus elemzés. Ez a módszer elvileg átfogó és kellően 
rugalmas, mivel az irányelv elfogadását követően kiigazítható. 

A javaslat referencia pontként alapértelmezett értékeket tartalmaz a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos termelésre, gyártásra és szállításra, valamint a földhasználatban bekövetkezett 
változásokra. Az alapértelmezett értékek meghatározásakor a földhasználat, a földhasználat 
megváltozása, illetve a termelés vonatkozásában alkalmazott általánosítás azonban 
megkérdőjelezhető. A bizottsági javaslat azt a logikát látszik követni, hogy bizonyos 
földhasználat, például gyepterületek termesztése, a termesztés helyétől függetlenül mindig 
ugyanolyan üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarításhoz és/vagy szénkészlet csökkenéshez 
vezet. A gyepterületek azonban különböző mennyiségű szenet tárolnak, ezért nem írhatóak le 
egyetlen alapértelmezett értékkel. Egyedül Brazíliában hozzávetőlegesen tízféle különböző 
gyepterület (cerrado) létezik. 

Tekintettel arra, hogy a bioüzemanyag-termeléssel kapcsolatos tudomány igen összetett, 
különösen, ami a földhasználat közvetlen vagy közvetett megváltozásából eredő jelentős 
lehetséges hatásokat illeti, a regionális különbségeket jobban szem előtt tartó megközelítésre 
van szükség. 

Ezenfelül, a földhasználat megváltozásából eredő kibocsátások tekintetében egy jobb 
módszert ajánlunk, amely az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport 
munkáján alapul, és különböző alapértelmezett értékeket határoz meg az egyes régiókra. 
Komoly érvek szólnak a munkacsoport által kidolgozott módszer alkalmazása mellett. A 
módszer nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé, és valószínűleg széles körű támogatásra talál, 
mivel már most sok helyen alkalmazzák.  

A talaj szénkészletének szerepét jobban figyelembe kell venni. Bizonyos – elsősorban évelő –
növények termesztése növeli a talaj szénkészletét, és ezáltal hozzájárul a degradálódott és 
gyengén termő területek termelékenyebbé tételéhez. 
A Bizottság által javasolt módszer nem foglalkozik a földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő üvegházhatású gázkibocsátásokkal, így például az olyan esetekkel, amikor a 



AD\730754HU.doc 9/90 PE406.140v02-00

HU

bioüzemanyag-termelés következtében más területekre helyeződik át a korábban azon a 
területen termesztett élelmiszernövények termesztése. Ennek hatásait számos szakértő 
jelentősnek értékeli. Nem áll azonban rendelkezésre olyan globális modell, amely 
segítségével pontosan megbecsülhetnénk e hatásokat. Lényegesnek tartjuk, hogy az 
életciklus-elemzést kiegészítsük egy efféle hatásokra vonatkozó becsléssel. Erre az egyik 
lehetséges megoldás az Öko-Insisut által kidolgozott módszer lehetne, amely ún. hozzáadott 
kockázatot határoz meg, vagyis a várható közvetett földhasználat-változásra büntetőpontot 
alkalmaz, amelyet hozzáadnak a szántóföldön történő bioüzemanyag-termelés tekintetében 
kiszámított üvegházhatású gázkibocsátás értékéhez. 

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 175. cikke
(1) bekezdésére és 95. cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó 
szerződésre, és különösen annak 175. cikke
(1) bekezdésére és 95. cikkére, a 12. cikk 
(6) bekezdésével és a 15., 16., és 17. 
cikkével kapcsolatban,

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bioüzemanyagok közlekedésben való
nagyobb arányú használata az egyik
leghatékonyabb eszköz, amellyel a 
Közösség mérsékelheti az egyik 
legkritikusabb ellátásbiztonsági 
problémáját jelentő ásványolaj-
behozataltól való függőségét, és 
befolyásolhatja a közlekedési célú 

(2) Az energiahatékonyság javításán túl, a 
biomasszából és más megújuló 
energiaforrásból származó energia 
közlekedési ágazatban történő nagyobb 
arányú használata az egyike a
leghatékonyabb eszközöknek, amellyel a 
Közösség mérsékelheti az egyik 
legkritikusabb ellátásbiztonsági 
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üzemanyagok piacát. (3) problémáját jelentő ásványolaj-
behozataltól való függőségét a közlekedési
ágazatban, valamint az ágazatot egy 
fenntartható megoldás felé vezetheti.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés és a közlekedésben 
használt megújuló energiára vonatkozó 
10% -os célkitűzés megfelelő és 
megvalósítható feladat lenne, és a kötelező 
célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot.

(4) A megújulóenergia-útiterv rámutatott, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés megfelelő lenne, és a 
kötelező célkitűzéseket tartalmazó keretnek 
biztosítania kell az üzleti világ számára a 
megújulóenergia-ágazattal kapcsolatos 
ésszerű befektetési döntések 
meghozatalához szükséges hosszú távú 
kiszámíthatóságot. Miközben jelentősen 
erősödtek a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 
20%-os célkitűzés mellett szóló érvek, 
egyre inkább megkérdőjeleződik a 
közlekedésben használt megújuló 
energiára vonatkozó célkitűzés.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 2007 márciusában Brüsszelben tartott 
Európai Tanács újra megerősítette a 
Közösség elkötelezettségét a megújuló 
energiaforrások 2010 utáni, a Közösség 
egészében való fejlesztése iránt.
Jóváhagyta a 20%-os kötelező célkitűzést a 
megújuló energiaforrásoknak a Közösség 
összes energiafogyasztásában való 
részarányára vonatkozóan, és a minden 
tagállam által költséghatékony módon 

(5) A 2007 márciusában Brüsszelben tartott 
Európai Tanács újra megerősítette a 
Közösség elkötelezettségét a megújuló 
energiaforrások 2010 utáni, a Közösség 
egészében való fejlesztése iránt.
Jóváhagyta a 20%-os kötelező célkitűzést a 
megújuló energiaforrásoknak a Közösség 
összes energiafogyasztásában való 
részarányára vonatkozóan, és a minden 
tagállam által költséghatékony módon 
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bevezetendő és elérendő kötelező 
minimális célkitűzést a 
bioüzemanyagoknak a közlekedési benzin-
és dízelüzemanyag legalább 10%-át kitevő 
részarányára vonatkozóan. Megállapította, 
hogy a bioüzemanyagokra vonatkozó 
kötelező jellegű célkitűzés helyes, feltéve, 
hogy termelésük fenntartható, a második 
generációs bioüzemanyagok kereskedelmi 
forgalmazásra alkalmassá válnak, és a 
benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről, valamint a 93/12/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. 
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti 
és tanács irányelvet a megfelelő 
arányokban való üzemanyag-keverés 
lehetővé tétele érdekében módosítják.

bevezetendő és elérendő kötelező 
minimális célkitűzést a 
bioüzemanyagoknak a közlekedési benzin-
és dízelüzemanyag legalább 10%-át kitevő 
részarányára vonatkozóan. Megállapította, 
hogy a bioüzemanyagokra vonatkozó 
kötelező jellegű célkitűzés helyes, feltéve, 
hogy termelésük fenntartható, a második 
generációs bioüzemanyagok kereskedelmi 
forgalmazásra alkalmassá válnak, és a 
benzin és a dízelüzemanyagok 
minőségéről, valamint a 93/12/EGK 
tanácsi irányelv módosításáról szóló, 1998. 
október 13-i 98/70/EK európai parlamenti 
és tanács irányelvet a megfelelő 
arányokban való üzemanyag-keverés 
lehetővé tétele érdekében módosítják.
Mivel nem tűnik valószínűnek, hogy a 
második generációs bioüzemanyagok, 
különösen a lignocellulóz-tartalmú 
növények kereskedelmi áttörésére 2020 
előtt sor kerül, egyértelmű annak 
kockázata, hogy a piacot az 
agroüzemanyagok fogják uralni, ami 
akaratlan következményekkel járhat az 
élelmezésbiztonságra, a biológiai 
sokféleségre, az erdők kiirtására stb. 
nézve.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása.
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt 
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása és 
olyan technológiák folyamatos 
fejlesztésének ösztönzése, amelyek 
mindenfajta megújuló forrásból állítanak 
elő energiát. A bioüzemanyagok 
tekintetében jelenleg fennálló számos 
ismeretlen tényező azonban a korábban 
tervezettnél óvatosabb megközelítésre 
ösztönöz. A kötelező célkitűzés ezért
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kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak.

felülvizsgálatra szorul.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 2015-re elérendő 4%-os, 
2020-ra pedig 8-10%-os részarányára, 
amelynek 2015-re 20%-a, illetve 2020-ra 
40-50%-a megújuló forrásokból származó 
villamos energia, hidrogén, biogáz, vagy 
lignocellulóz-tartalmú biomasszából és 
algából nyert közlekedési célú üzemanyag 
használatával kell, hogy megvalósuljon.

A 2020-ra elérendő célkitűzésekről 2015-
ben kell véglegesen dönteni, az 
élelmiszerbiztonságra, a biológiai 
sokféleségre és a megújuló 
energiaforrásokból, biogázból termelt 
villamos energia vagy hidrogén, vagy 
lignocellulóz-tartalmú biomasszából és 
algából nyert közlekedési célú üzemanyag 
rendelkezésre állására gyakorolt 
következményeket különösen figyelembe 
vevő felülvizsgálat függvényében.
E célkitűzéseket – az általános 
szabályozási kerettel és kiváltképpen az 
üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkenésének kiszámítására alkalmazott 
módszerrel együtt – rendszeresen felül kell 
vizsgálni.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia
4%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a megújuló 
alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó célkitűzését
kizárólag belső termelésből teljesítse, a 
trópusi területek hatékony bioüzemanyag-
termelés tekintetében fennálló lényegesen 
nagyobb potenciálja, illetve a lehető 
legnagyobb üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítás elérésének célkitűzése 
amellett szól, hogy ennek jelentős részét 
importon keresztül teljesítsük. E célból a 
Bizottságnak felügyelnie kell a Közösség 
bioüzemanyag piacát, és szükség szerint 
megfelelő intézkedéseket kell javasolnia, 
hogy a belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági, az üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítással 
kapcsolatos és egyéb megfontolásokat is.

Módosítás 8
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Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) A tagállamoknak arra kell 
törekedniük, hogy az összes közlekedési 
ágazatban változatosabb legyen a 
megújuló energiaszerkezetet. 2011-ig a 
Bizottságnak a megújuló energiaforrások 
minden közlekedési ágazatban történő 
növelésére irányuló stratégia javaslatot 
kell benyújtania a Tanács és az Európai 
Parlament számára.

Indokolás

Ezidáig a megújuló energiaforrások közúti közlekedésben való alkalmazásán volt a hangsúly, 
azonban fontos a megújuló energia használatának minden közlekedési ágazatban történő 
támogatása.  2011-et javasolták határidőnek, hogy a javaslat szerepeljen a következő 
pénzügyi tervben.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, annak szem előtt tartásával, 
hogy a biomasszának többféle 
felhasználása van, ezért alapvetően fontos 
az új biomassza-források mozgósítása.

(11) Az átfogó célkitűzések teljesítésének 
biztosítása érdekében a tagállamoknak egy, 
a célkitűzéseik megvalósításához vezető 
útvonalat kijelölő ütemterv-előirányzat 
szerint kell fellépniük, és el kell 
készíteniük ágazati célkitűzéseiket is 
magába foglaló nemzeti cselekvési 
terveiket, valamint a megújulóenergia-
technológiák keresletét és kínálatát 
előmozdító konkrét intézkedéseket.

Módosítás 10
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Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12a) A Közösségnek és a tagállamoknak 
jelentős nagyságú pénzügyi forrást kell a 
megújulóenergia-technológiák kutatására 
és fejlesztésére fordítaniuk.  A 
finanszírozás egyik kézenfekvő forrása az 
EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréből 
származó bevétel. Továbbá az Európai 
Technológiai Intézetnek elsőbbséget kell 
biztosítania a megújuló technológiák 
kutatásának és fejlesztésének.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A megújuló energiaforrásokból 
előállított energia részarányának 
kiszámítására egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani.

(14) A megújuló energiaforrásokból 
előállított energia részarányának 
kiszámítására átlátható és egyértelmű 
szabályokat kell megállapítani.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) A vízenergia részarányának 
kiszámításakor, az éghajlati változásokból 
eredő hatásokat a normalizálási szabály 
alkalmazásával ki kell egyenlíteni.

(15) A vízenergia és a szélenergia
részarányának kiszámításakor, az éghajlati 
változásokból eredő hatásokat a 
normalizálási szabály alkalmazásával ki 
kell egyenlíteni.

Indokolás

A szélenergia termelése nagymértékben váltakozik az éghajlat-ingadozás miatt, és ezért 
normalizálási szabályozásnak kell alávetni. 
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Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. A szakmai 
képesítések elismeréséről szóló, 2005. 
szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet továbbra is 
alkalmazni kell az ezen irányelvben nem
szabályozott kérdésekre, így az olyan 
üzembe helyezők szakmai képesítéseinek 
elismerésére, akik egyetlen tagállamban 
sem rendelkeznek minősítéssel.

(28) A képzés fejlesztéséhez összehangolt 
megközelítésre van szükség, és a kis 
teljesítményű megújulóenergia-
berendezések üzembe helyezői számára 
biztosítani kell a megfelelő minősítési 
rendszert a piac torzulásainak elkerülése, 
illetve a fogyasztói termékek és 
szolgáltatások magas színvonaláról való 
gondoskodás érdekében. A tagállamoknak 
kölcsönösen el kell ismerniük a nemzeti 
minősítési rendszereket, és azoknak ezért 
legalább minimális szinten harmonizált 
elveken kell nyugodniuk, tekintetbe véve 
az európai műszaki szabványokat és a 
megújuló energiát hasznosító berendezések 
üzembe helyezőinek meglévő képzési és 
szakképesítési rendszereit. Továbbra is a 
szakmai képesítések elismeréséről szóló, 
2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek kell
vonatkoznia a szabályozott szakmák
szakmai képesítéseinek elismerésére. 
Amennyiben az üzembe helyező szakmai 
tevékenységének megkezdése vagy 
gyakorlása szabályozott, a szakmai 
képesítés elismerésének előfeltételeit a 
2005/36/EK irányelv tartalmazza; ezek az 
előfeltételek a tagállamokban minősítéssel 
rendelkező üzembe helyezőkre is 
vonatkoznak. 

Indokolás

A 2005/36/EK irányelv rendelkezik a szabályozott szakmák szakmai képesítéseinek 
elismeréséről, amire vonatkozóan átfogó és végleges rendelkezéseket tartalmaz. Ennek 
továbbra is vonatkoznia kell azokra az üzembe helyezőkre, akik önként minősítést szereztek a 
megújuló energiáról szóló irányelvnek megfelelően. A megújuló energiaforrásokat 
felhasználó berendezések üzembe helyezése továbbra is például a fűtéstechnikai mérnökök 
vagy a tetőfedők munkájának részét képezi.
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Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A megújuló energiaforrást hasznosító 
új villamosenergia-termelőknek a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolási költségeit objektíven, 
átláthatóan és megkülönböztetés-mentesen 
kell megállapítnai, továbbá megfelelően 
figyelembe kell venni a hasznot, amelyet a 
hálózatba bekapcsolt villamosenergia-
termelők jelentenek a hálózat számára.

(30) A megújuló energiaforrást hasznosító 
új villamosenergia-termelőknek a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolási költségeit objektíven, 
átláthatóan és megkülönböztetés-mentesen 
kell megállapítani, továbbá megfelelően 
figyelembe kell venni a hasznot, amelyet a 
hálózatba bekapcsolt villamosenergia-
termelők jelentenek a hálózat számára, 
biztosítva a teljes termelési kapacitás 
kihasználását. A megújuló 
energiaforrásokból származó gáz új 
termelőinek a gázhálózatba történő 
bekapcsolási költségeit objektív, átlátható 
és megkülönböztetés-mentes módszerrel 
kell megállapítani.

Indokolás

Rendelkezéseket kell tervbe venni nemcsak a villamosenergia-termelést illetően, hanem a 
gáztermeléssel kapcsolatosan is.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33a) Az Európai Unió és a tagállamok 
minden lehetséges eszközzel biztosítania 
kell, hogy a közlekedési ágazat teljes 
energiafelhasználása jelentősen 
csökkenjen. A közlekedési ágazat teljes 
energiafelhasználása csökkentésének 
elsődleges eszközei a közlekedési tervezés, 
a tömegközlekedés támogatása, az 
autógyártásban az elektromos autók 
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részarányának növelése, valamint 
energiahatékonyabb, kisebb méretű és 
motorteljesítményű autók gyártása. 

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A bioüzemanyagok termelésének 
környezeti szempontból fenntarthatónak 
kell lennie. Az ezen irányelvben lefektetett 
célkitűzéseknek való megfelelés céljára 
használt, illetve a nemzeti támogatási 
rendszerek által előnyben részesített 
bioüzemanyagokkal kapcsolatban meg kell 
követelni, hogy megfeleljenek a környezeti 
fenntarthatóság kritériumainak.

(34) A bioüzemanyagok termelésének a 
többi megújuló energiaforrásokéhoz 
hasonlóan környezeti szempontból 
fenntarthatónak kell lennie. Az ezen 
irányelvben lefektetett célkitűzéseknek 
való megfelelés céljára használt, illetve a 
nemzeti támogatási rendszerek által 
előnyben részesített bioüzemanyagokkal 
kapcsolatban meg kell követelni, hogy 
megfeleljenek a környezeti fenntarthatóság 
kritériumainak.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39) Az ezen irányelvben a 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-energiahordozóknak nyújtott 
ösztönzők, illetve a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
iránti kereslet világméretű növekedése nem 
járhat a biológai sokféleséggel rendelkező 
földterületek elpusztításával. Ezeket a 
számos nemzetközi egyezményben az 
egész emberiség közkincsének elismert 
kimeríthető erőforrásokat meg kell őrizni.
A Közösség fogyasztói ezenkívül 
erkölcsileg elfogadhatatlannak tartanák, 
hogy megnövekedett bioüzemanyag- és 
egyéb folyékony bioenergiahordozó-
fogyasztásuk a biológiai sokfélességgel

(39) Az ezen irányelvben a 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-energiahordozóknak nyújtott 
ösztönzők, illetve a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
iránti kereslet világméretű növekedése nem 
járhat a biológiai sokféleséggel rendelkező 
földterületek elpusztításával. Ezeket a 
számos nemzetközi egyezményben az 
egész emberiség közkincsének elismert 
kimeríthető erőforrásokat meg kell őrizni.
A Közösség fogyasztói ezenkívül 
erkölcsileg elfogadhatatlannak tartanák, 
hogy megnövekedett bioüzemanyag- és
egyéb folyékony bioenergiahordozó-
fogyasztásuk a biológiai sokféleséggel
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rendelkező földterületek elpusztítását 
eredményezheti. Ezért szükséges olyan 
kritériumokról rendelkezni, amelyek 
biztosítják, hogy a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók csak 
akkor jogosultak az ösztönzőkre, ha 
garantálni lehet, hogy azok nem biológiai
sokfélességgel rendelkező földterületekről 
származnak. A választott kritériumok 
szerint egy erdő biológiai sokféleséggel 
rendelkezik, ha a jelentős emberi 
tevékenységektől érintetlen (az Egyesült 
Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezete és Európai Gazdasági 
Bizottsága, illetve az európai erdők 
védelméről szóló miniszteri konferencia 
által használt meghatározást követve) vagy 
ha természetvédelmi célú nemzeti 
törvények védik. Továbbá tekintettel 
bizonyos gyepterületek magas fokú 
biológiai sokféleséget képviselő jellegére, 
helyénvaló, hogy az ilyen területekről 
származó nyersanyagokból előállított 
bioüzemanyagok nem jogosultak az ezen 
irányelvben előírt ösztönzőkben részesülni.
A Bizottságnak meg kell állapítania a 
megfelelő kritériumokat és/vagy földrajzi 
térségeket az ilyen magas fokú biológiai 
sokféleséget képviselő gyepterület 
meghatározásához a rendelkezésre álló 
legjobb tudományos ismereteknek és a 
vonatkozó nemzetközi szabályoknak 
megfelelően.

rendelkező földterületek elpusztítását 
eredményezheti. Ezért szükséges olyan 
kritériumokról rendelkezni, amelyek 
biztosítják, hogy a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók csak 
akkor jogosultak az ösztönzőkre, ha 
garantálni lehet, hogy azok nem biológiai
sokféleséggel rendelkező földterületekről 
származnak, vagy azt, hogy a 
nyersanyagok kinyerése nem hatott 
kedvezőtlenül a biológiai sokféleségre. A 
választott kritériumok szerint egy erdő 
biológiai sokféleséggel rendelkezik, ha a 
jelentős emberi tevékenységektől érintetlen
(az Egyesült Nemzetek Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezete és Európai 
Gazdasági Bizottsága, illetve az európai 
erdők védelméről szóló miniszteri 
konferencia által használt meghatározást 
követve) vagy ha természetvédelmi célú 
nemzeti törvények védik. Továbbá 
tekintettel bizonyos gyepterületek magas 
fokú biológiai sokféleséget képviselő 
jellegére, helyénvaló, hogy az ilyen 
területekről származó nyersanyagokból 
előállított bioüzemanyagok nem jogosultak 
az ezen irányelvben előírt ösztönzőkben 
részesülni, amennyiben betakarításuk 
módja kedvezőtlenül hat a biológiai 
sokféleségre. A Bizottságnak meg kell 
állapítania a megfelelő kritériumokat 
és/vagy földrajzi térségeket az ilyen magas 
fokú biológiai sokféleséget képviselő 
gyepterület meghatározásához a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
ismereteknek és a vonatkozó nemzetközi 
szabályoknak megfelelően.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Habár biomasszából származó 
energiát nem szabadna a biológiai 
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sokféleség szempontjából elismerten nagy 
értéket képviselő földterületekről, illetve 
jelentős szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről – mint például jelentős 
emberi tevékenységtől háborítatlan 
erdőkből és/vagy összefüggő 
erdőterületekről –származó nyersanyagból 
előállítani, a növekvő bioüzemanyag-
termelés akaratlan következményeként így 
is nagy lehet a természetes erdőkre 
nehezedő nyomás. Abban az esetben 
például, ha a növekvő biodízel-kereslet 
következtében megnő a növényi olaj iránti 
kereslet, az egyik lehetséges 
következményként szójabab vagy 
pálmaolaj termesztés céljából 
erdőterületeket irthatnak ki. Egyes 
esetekben efféle erdőirtásra annak 
ellenére is sor kerülhet, hogy az a nemzeti 
vagy nemzetközi szabályozás értelmében 
illegálisnak minősül. Ezenkívül, a 
földhasználat tekintetében jelentkező 
bármilyen nyomás elkerülhetetlen 
következményeként jóformán minden 
intenzív földhasználattal járó tevékenység 
kiterjedése, illetve nagysága emelkedni 
fog. Ennek ellenére fontos, hogy az EU 
ösztönzőket biztosítson az ilyen hatások 
kockázatának minimálisra csökkentésére;  
az EU-nak prioritásként kell kezelnie 
különösen a trópusi esőerdők védelmét 
célzó programokat, például az „elkerült 
erdőirtásra” vonatkozó kompenzációt.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Az Európai Unióban termesztett 
nyersanyagból előállított 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-üzemanyaghordozóknak meg kell 
felelniük az EU agrár-környezetvédelmi 

(40) Az Európai Unióban termesztett 
nyersanyagból előállított 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-üzemanyaghordozóknak meg kell 
felelniük az EU agrár-környezetvédelmi 
követelményeinek is. Ezenkívül ösztönzik 
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követelményeinek is. a tagállamokat, hogy végezzenek 
kutatásokat arra nézve, hogy a 
lignocellulóz-tartalmú növények új 
fajtáinak mezőgazdasági termesztésbe 
történő bevonása milyen mértében játszik 
meghatározó szerepet a környezetvédelmi 
szabályozás javításának elősegítésében a 
Közös Agrárpolitika ökológiai 
szempontoknak történő megfelelésre 
vonatkozó szabályaiban kifejezetten 
említett szempontokon kívül, például a 
felszín alatti és felszíni vizek minőségének 
védelme tekintetében a 2000/60/EK 
irányelv alapján.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47) A Bizottságnak 2010-ig elemeznie 
kell a biomasszának a bioüzemanyagoktól 
és az egyéb folyékony bio-
energiahordozóktól eltérő, energia célú 
felhasználására vonatkozó fenntarthatósági 
rendszer követelményeit, tekintetbe véve 
annak szükségességét, hogy a biomassza 
forrásokkal való gazdálkodás fenntartható 
legyen.

(47) A Bizottságnak 2009-ig elemeznie 
kell a biomasszának a bioüzemanyagoktól 
és az egyéb folyékony bio-
energiahordozóktól eltérő, energia célú 
felhasználására vonatkozó fenntarthatósági 
rendszer követelményeit, tekintetbe véve 
annak szükségességét, hogy valamennyi 
biomassza-forrással való gazdálkodás
fenntartható legyen. Ennek végül ki kell 
terjednie a mezőgazdasági gyakorlatokra 
is. 

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A 10%-os bioüzemanyag-részarány 
elérésének lehetővé tétele érdekében, 
szükséges az EN590/2004 szabványnál 
biodízelt nagyobb arányban tartalmazó 
dízel-keverék forgalom hozatalának 

törölve
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biztosítása.

Indokolás

Összhangban azzal az alapelvvel, mely szerint el kell kerülni a bioüzemanyagok kizárólagos 
használatát, és a megújuló energiaforrások szélesebb spektrumának kell elsőbbséget élveznie.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Támogatási rendszereik megtervezése 
során, a tagállamok elősegíthetik a 
járulékos előnyöket nyújtó 
bioüzemanyagok használatát, beleértve a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagokat, 
kellően tekintetbe véve egyrészt a 
hagyományos bioüzemanyagokból történő 
energiatermelés és másrészt a járulékos 
előnyöket szolgáltató energiatermelés 
eltérő költségeit. A tagállamok 
ösztönözhetik az olyan megújuló 
energiatechnológiák fejlesztésébe történő 
beruházást, amelyek versenyképessé 
válásához időre van szükség.

(52) Támogatási rendszereik megtervezése 
során, a tagállamok elősegíthetik a 
járulékos előnyöket nyújtó 
bioüzemanyagok használatát, beleértve a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú anyagokból és a 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagokat, kellően 
tekintetbe véve egyrészt a hagyományos 
bioüzemanyagokból történő 
energiatermelés és másrészt a járulékos 
előnyöket szolgáltató energiatermelés 
eltérő költségeit. A tagállamoknak 
ösztönözniük kell az olyan más megújuló 
energiatechnológiák kutatásába és
fejlesztésébe történő beruházást, amelyek 
versenyképessé válásához időre van 
szükség.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának, és az egyes
tagállamok közlekedési célú benzin- és 
dízelfogyasztásában a bioüzemanyagok 
10%-os részarányának 2020-ra való 

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes végső
energiafogyasztásában a megújuló energiák
kötelező 20%-os részarányának, és az 
egyes tagállamokban a közlekedés 
területén a megújuló energiák kötelező 
4%-os részarányának 2015-ra való elérését 
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elérését – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és így a fellépés 
nagyságrendje miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, az EK-
Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban a 
Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosság elvével összhangban –
amelyről ugyancsak az EK-Szerződés 5. 
cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

– a tagállamok nem tudják kielégítően 
megvalósítani, és így a fellépés 
nagyságrendje miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, az EK-
Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban a 
Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosság elvével összhangban –
amelyről ugyancsak az EK-Szerződés 5. 
cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
57 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57a) A megújulóenergia-infrastruktúra 
megfelelő fejlődésének elősegítése 
érdekében fontos a 2000/60/EK, 
79/409/EGK és a 92/43/EGK irányelv 
maradéktalan betartásának biztosítása. 

Indokolás

A megújuló energiákkal kapcsolatos fejlesztéseket a lehető leggyorsabban és a 
legkoherensebb módon kell végrehajtani. A megújuló energiák használata gyakran a helyi 
természeti körülményektől függ, ezért fontos a létesítmények helyének helyes megválasztása.

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatására. Megállapítja a megújuló 
forrásokból előállított energiának az 
energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára és a megújuló energiának a 

Ez az irányelv olyan közös keretet hoz 
létre a megújuló forrásokból előállított 
energia támogatására, amely megerősíti a 
meglévő nemzeti támogatórendszereket és 
lehetővé teszi számukra a fejlesztési 
célkitűzések elérését. Megállapítja a 
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közlekedésben felhasználandó részarányára 
vonatkozó kötelező célkitűzéseket.
Lefekteti a származási garanciákra, a 
közigazgatási eljárásokra és a 
villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásra vonatkozó a megújuló 
forrásokból előállított energiával 
kapcsolatos szabályokat. Megállapítja a 
környezeti fenntarthatósági kritériumokat a
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók számára.

megújuló forrásokból előállított energiának 
az energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára és a megújuló energiának a 
közlekedésben felhasználandó részarányára 
vonatkozó kötelező uniós és nemzeti
célkitűzéseket. Lefekteti a származási 
garanciákra, a közigazgatási eljárásokra és 
a villamosenergia-hálózatba való 
bekapcsolásra vonatkozó a megújuló 
forrásokból előállított energiával 
kapcsolatos szabályokat. Megállapítja a 
környezeti fenntarthatósági kritériumokat a
megújuló energiaforrásokból és 
különösen a biomasszából előállított 
energia számára, és lehetővé teszi a 
kötelező fejlesztési célkitűzések több 
tagállam általi közös elérését.

Indokolás

A fenntarthatósági kritérium alkalmazási körét ki kell terjeszteni a megújuló energia csekély 
részét kitevő bioüzemanyagokon túlmenően úgy, hogy az a megújuló energiaforrásokra és a 
biomasszára is vonatkozzon.

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tenni számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A fogalommeghatározást a Bizottság 
által a 21. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban elért műszaki 
eredményekhez lehet igazítani;

Indokolás

A megújuló energiáknak a megújulóenergia irányelven (2001/77) alapuló 
fogalommeghatározása több energiaforrást és technológiát is figyelmen kívül hagy (például a 
szennyvíziszapot). Az új technológiák jövőbeli fejlődésének figyelembevétele érdekében a 
Bizottságnak engedélyezni kell, hogy a fogalommeghatározást a komitológiai eljárás 
keretében módosítsa. 
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Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „biomassza”: a mezőgazdaságból (a 
növényi és állati eredetű anyagokat is 
beleértve), erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és települési hulladék biológiailag 
lebontható része;

b) „biomassza”: a mezőgazdaságból (a 
növényi és állati eredetű anyagokat is 
beleértve) és akvakultúrából, 
erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és települési hulladék biológiailag 
lebontható része;

Indokolás

A meglévő meghatározás kizárja a biomasszát az akvakultúra jellegű termékek, mint pl. az 
algák közül. Továbbá, a biológiailag lebomló hulladékot sokkal jobban lehet 
újrahasznosítani, illetve komposztálni, a folyamat során termelődő gázokat pedig energia 
előállításra lehet használni. Mivel az ipari és kommunális hulladék biológiailag lebomló része 
jellemzően alacsony energiateljesítményű, ezért az irányelvnek az ilyen jellegű hulladék 
elkülönítését kell előmozdítania.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) „végső energiafogyasztás”: a gyáripar, a 
közlekedés, a háztartások, a szolgáltatások, 
a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és 
halászat részére szolgáltatott 
energiatermékek, beleértve az 
energiaágazat villamosenergia- és 
hőtermelésre fordított villamosenergia- és 
hőfogyasztását, és a villamosenergia- és 
hőelosztásból származó veszteségeket;

c) „végső energiafogyasztás”: a gyáripar, a 
közlekedés, a háztartások, a
kiskereskedelem és a szolgáltatások, a 
mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és 
halászat részére szolgáltatott 
energiatermékek, beleértve az 
energiaágazat villamosenergia- és 
hőtermelésre fordított villamosenergia- és 
hőfogyasztását, és a villamosenergia- és 
hőelosztásból származó veszteségeket;

Módosítás 29
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) „távfűtés vagy hűtés”: a gőz, melegvíz 
vagy hűtött folyadékok formájában egy 
központi termelési egységből hálózaton 
keresztül több épület számára szolgáltatott, 
helyiség vagy folyamat fűtésére vagy 
hűtésére használt hőenergia;

d) „távfűtés vagy hűtés”: a gőz, melegvíz 
vagy hűtött folyadékok formájában egy 
központi termelési egységből hálózaton 
keresztül több épület vagy ipari fogyasztó
számára szolgáltatott, helyiség vagy 
folyamat fűtésére vagy hűtésére használt, 
illetve megújuló energiaforrásból 
származó hőenergia;

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „folyékony bio-energiahordozók”: 
biomasszából előállított energiaforrásként 
használt folyékony üzemanyag;

e) „energia-előállítási célból termelt 
biomassza”: biomasszából előállított,
energiaforrásként használt szilárd, gáz-
halmazállapotú vagy folyékony 
üzemanyag;

Indokolás

E jogszabály kiterjed minden biomasszából előállított energiára, nem csak a szállítási 
ágazatban üzemanyagként használt energiára, illetve a hő- és energia-előállítás céljából 
használt folyékony tüzelőanyagra. Ezért elengedhetetlen ennek az átfogó kifejezésnek a 
meghatározása.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „bioüzemanyagok”: a biomasszából 
előállított folyékony vagy gáz 
halmazállapotú, a közlekedésben használt 
üzemanyagok;

f) „biomasszából előállított, közlekedési 
célú üzemanyagok”: a biomasszából 
előállított folyékony vagy
gázhalmazállapotú, a közlekedésben 
használt üzemanyagok;
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Indokolás

Horizontális módosítás, amelynek célja a „bioüzemanyag” kifejezés kicserélése egy 
megfelelőbb és pontosabb kifejezésre, azaz a „biomasszából előállított, közlekedési célú 
üzemanyagra”. A „bioüzemanyag” kifejezés félrevezető a fogyasztók számára, hiszen a „bio-
” előtagot sok országban a szerves termeléssel és a környezetbarát termékekkel kapcsolják 
össze.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „vizes élőhely”: tartósan vagy az év 
jelentős részében vízzel borított, illetve 
vízzel átitatott földterület;

Indokolás

Ezen irányelvnek meg kell határoznia a vizes élőhely fogalmát. A vizes élőhelyek fontos 
széntárolók és esetleges átalakulásuk jelentős mennyiségű üvegházhatást okozó gáz 
kibocsátását eredményezheti. A nem lecsapolt ősmocsár, mint például a tőzeges ősmocsár is 
egyértelműen e meghatározás alá tartozik.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) „végfelhasználási igazolás (TAC)”: 
különlegesen megjelölt elektronikus 
dokumentum, amely bizonyítékként 
szolgál arra, hogy adott mennyiségű 
energiát megújuló energiaforrásból 
állítottak elő és a kibocsátó tagállamban 
vagy más tagállamokban beszámítható a 
kötelező erejű célok teljesítésébe;

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
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ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

h) „támogatási rendszer”: egy tagállam 
piaci beavatkozásával létrehozott rendszer, 
amely az energiatermelés költségének 
csökkentésével, az eladási ár növelésével
vagy megújulóenergia-kötelezettség, 
illetve más, a megújuló forrásokból 
előállított energia megvásárolt 
mennyiségét növelő eszköz útján elősegíti, 
hogy a megújuló forrásokból előállított 
energia piacot találjon;

h) „támogatási rendszer”: olyan rendszer, 
amely ösztönzőket hoz létre vagy fejleszt 
tovább a megújuló forrásokból előállított 
energia továbbfejlesztésére vagy 
felhasználására. Az ilyen nemzeti 
támogatási rendszerek magukban 
foglalják különösen a zöld 
tanúsítványokat, a beruházási 
támogatásokat, az adómentességet vagy -
kedvezményeket, az adó-visszatérítési és 
közvetlen ártámogatási rendszereket, 
különösen a betáplálási térítési és a 
betáplálási prémium rendszereket;

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) „nagy természetvédelmi értékkel 
rendelkező terület”:
- olyan területek, amelyeken globális, 
regionális illetve nemzeti szempontból 
jelentős biodiverzitás koncentrálódik (pl. 
endemikus, veszélyeztetett fajok, 
refugiumok (menedékhelyek)); 
- globális, regionális illetve nemzeti 
szempontból jelentős nagy tájszintű 
területek, ahol a legtöbb, illetve majdnem 
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az összes természetben előforduló faj 
életképes populációja természetes 
eloszlásban és mennyiségben él;
- olyan területek, amelyek ritka, illetve 
fenyegetett és veszélyeztetett 
ökoszisztémákban találhatók, illetve 
azokat tartalmaznak; 
- olyan területek, amelyek kritikus 
helyzetben alapvető természeti 
szolgáltatásokat nyújtanak (pl. vízgyűjtő 
védelem, eróziógátlás); 
- helyi közösségek alapvető igényeinek 
kielégítéséhez szükséges területek (pl. 
megélhetés, egészség); 
- helyi közösségek hagyományos 
kulturális identitása számára 
létfontosságú területek (a kulturális, 
ökológiai, gazdasági, illetve vallási 
jelentőségű területeket e helyi 
közösségekkel együttesen állapítják meg). 

Indokolás

A nagy természetvédelmi értékkel rendelkező terület meghatározására a 15. cikk (3) 
bekezdése tekintetében van szükség. A nagy természetvédelmi érték keretrendszerét eredetileg 
az Erdőgondnoksági Tanács (Forest Stewardship Council – FSC) dolgozta ki (és immár része 
az FSC tanúsítási rendszernek), és szilárd keretet biztosít a nemzeti szabályozás vagy 
nemzetközi egyezmények szerinti védelemben részesülő vagy nem részesülő, nagy 
természetvédelmi értékkel rendelkező területek azonosítására.

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A végső cél a fosszilis 
energiahordozók felhasználásából 
származó üvegházhatást okozó gázok 
fokozatos megszüntetése az Európai 
Unióban 2050 január 1-jéig. 



PE406.140v02-00 30/90 AD\730754HU.doc

HU

Indokolás

Az éghajlatváltozás megállítása érdekében az EU-ban a jövőben a fosszilis 
energiahordozókból származó kibocsátásokat a nullához közeli szintre kell csökkenteni.

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A szinergikus hatások kihasználása 
érdekében két vagy több tagállam közösen 
is teljesítheti az I. melléklet A. részében 
megjelölt célokat.
a) Ebből a célból a tagállamok 
létrehozhatnak egy olyan rendszert, amely 
lehetővé teszi a 10. cikk szerint a nemzeti 
célok teljesítésébe beszámítható 
„végfelhasználási igazolások” (TAC) 
harmadik felekre való átruházását.
b) Két vagy több tagállam megállapodást 
köthet a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia egymás közötti 
statisztikai átruházásáról annak nemzeti 
célértékeikbe való beszámítása céljából.
c) A tagállamok megállapodást köthetnek 
közös projektek megvalósításáról, amelyek 
során egy vagy több tagállam támogatja a 
megújuló energiák ösztönzésére irányuló 
projekteket egy másik tagállamban abból 
a célból, hogy az így előállított megújuló 
energiát arányosan beszámíthassák saját 
céljaik teljesítésébe.
d) Két vagy több tagállam megállapodást 
köthet a célkitűzések közös teljesítéséről, 
különösen határokon átnyúló, közös 
támogatási rendszerek létrehozása vagy 
nemzeti rendszereik más tagállamokból 
származó energia előtti megnyitása révén. 
Ebben az esetben közösen kell 
bizonyítaniuk, hogy a megújuló energia 
olyan részarányban van jelen végső 
energiafogyasztásukban, amilyen 
részarányt összesen elérnének, ha a rájuk 
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vonatkozó célértékeket egyedül kellene 
teljesíteniük.

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
vezetnek be annak biztosítására, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részaránya egyenlő vagy meghaladja az I. 
melléklet B. részében szereplő ütemterv-
előirányzatban feltüntetett részarányt.

(2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket 
vezetnek be annak biztosítására, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részaránya megfeleljen az I. melléklet B. 
részében szereplő kötelező minimális 
időközi céloknak vagy meghaladja azokat.

Indokolás

A 2020-ra tervezett EK- és tagállami célok átlagos teljesítése érdekében kötelező érvényű 
időközi célokat is ki kell tűzni. Az I. melléklet B. részében szereplő ütemterv-előirányzat a 
megújuló energiaforrások tekintetében kezdetben nagyon lassú, majd a legnagyobb 
növekedést a 2020 előtti évre tűzi ki. Ha a tagállamok e követelményeket nem tartják be, 
akkor nagyon nehéz lesz 2020-ra elérniük saját célkitűzéseiket. Ezért ezt a legalapvetőbb 
minimumnak kell tekinteni.

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya
2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 10%-
a.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia
közúti közlekedésben felhasznált 
részaránya 2015-ben legalább a közúti
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 4%-a, amelynek 
legalább 20%-a megújuló forrásokból 
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származó villamos energia, hidrogén, 
biogáz, vagy lignocellulóz-tartalmú 
biomasszából és algából nyert közlekedési 
üzemanyag használatával valósul meg, és 
ez az arány 2020-ra legalább 8-10%, 
amelynek 40-50%-a a megújuló 
forrásokból származó villamos energia, 
hidrogén, biogáz, vagy lignocellulóz-
tartalmú biomasszából és algából nyert 
közlekedési üzemanyag használatával 
valósul meg.

A 2020-ra elérendő célkitűzésekről 2015-
ben  döntenek a közlekedésben használt 
megújulóenergia-politika átfogó 
tapasztalatainak nagyszabású 
felülvizsgálata függvényében, amely 
különös figyelmet fordít az 
élelmiszerbiztonságra, a biológiai 
sokféleségre, valamint a lignocellulóz-
tartalmú biomasszából és/vagy algából, 
biogázból nyert közlekedési üzemanyag 
kereskedelmi elérhetőségére, és a 
megújuló energiaforrásokból termelt 
villamos energia vagy hidrogén 
használatára gyakorolt esetleges 
kedvezőtlen következményekre.
A tagállamok biztosítják, hogy az első és a 
második albekezdésben meghatározott 
célkitűzésekbe beleszámító energia eleget 
tesz a 15. cikk szerinti környezeti és 
társadalmi fenntarthatósági 
kritériumoknak. 
A átfogó célkitűzést 2015-től kezdődően 
háromévente rendszeresen felülvizsgálják 
a 20. cikkben meghatározott, a Bizottság 
által készítendő jelentés alapján. 
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Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Legkésőbb 2010. január 1-jéig a 
Bizottság egységes fehér könyvet nyújt be 
a Tanácsnak és az Európai 
Parlamentnek, amelyben meghatározza a 
(-1) bekezdésben meghatározott 
célkitűzések megvalósításához szükséges 
valamennyi vonatkozó szabályozás átfogó 
listáját.

Indokolás

A jogalkotási munka gyakran nem egységes. Egy Bizottság által készített egységes 
dokumentum, amely ismerteti az összes szükséges szabályozást a fosszilis energiahordozókból 
származó üvegházhatást okozó gázoknak az Európai Unión belüli fokozatos megszüntetésére 
vonatkozó célkitűzés elérése érdekében, igen hasznos volna, és az éghajlatváltozás 
enyhítésével kapcsolatos jogalkotási munkát jóval átláthatóbbá és világosabbá tenné.

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság 2010. január 1-jéig 
módszertant dolgoz ki a megújuló 
forrásokból származó villamos energia és 
hidrogén teljes üzemanyag-
felhasználáshoz való hozzájárulásának 
kiszámítására.
Az irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ezen intézkedést a 
21. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.
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Indokolás

Széles körű aggodalmak terjedtek el azzal kapcsolatban, vajon üdvös-e a 10%-os célkitűzés. 
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség azt javasolta egy nemrégiben készült jelentésében, 
hogy az ún. első generációs bioüzemanyagok fogyasztását 10% alatt kell tartani. A villamos 
energiának és a hidrogénnek a megoldás részét kell képeznie. Jelenleg azonban nehezen 
mérhető ezen üzemanyagoknak a teljes üzemanyag-felhasználáshoz való hozzájárulása. A 
villamos energia vagy a hidrogén közlekedési üzemanyagként való használatának 
megkönnyítése érdekében ki kell dolgozni egy számítási módszertant.

Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az a tagállam, amelyben a megújuló 
forrásokból előállított energia részaránya a 
közvetlenül megelőző kétéves időszakban 
az I melléklet B. részében szereplő
ütemterv-előirányzatban megállapított 
részaránynál kevesebb, legkésőbb a 
következő év június 30-áig új nemzeti 
cselekvési tervet nyújt be a Bizottsághoz, 
és ebben megfelelő intézkedéseket állapít 
meg annak biztosítására, hogy a jövőben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részaránya megegyezzen az I. melléklet B. 
részében szereplő ütemterv-előirányzattal 
vagy meghaladja azt.

(3) Az a tagállam, amelyben a megújuló 
forrásokból előállított energia részaránya a 
közvetlenül megelőző kétéves időszakban 
az I. melléklet B. részében szereplő
kötelező időközi célokban megállapított 
részaránynál kevesebb, legkésőbb a 
következő év június 30-áig új nemzeti 
cselekvési tervet nyújt be a Bizottsághoz, 
és ebben megfelelő intézkedéseket állapít 
meg annak biztosítására, hogy a jövőben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részaránya megegyezzen az I. melléklet B. 
részében szereplő ütemterv-előirányzattal 
vagy meghaladja azt.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak ösztönzőket kell 
biztosítaniuk a közlekedésben használt 
gázhalmazállapotú üzemanyagokkal 
kapcsolatos töltőállomás-infrastruktúra 
fejlesztése tekintetében, valamint rövid és 
középtávon ösztönzőket kell biztosítaniuk 
a fent említett üzemanyagokat használó 
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járművek lehetséges felhasználói számára 
a széles körű piac előmozdítása és a 
fenntartható mobilitás feltételeinek 
megteremtése érdekében.

Indokolás

Az összes országban, ahol sikeresen bevezették az alternatív gázhalmazállapotú 
üzemanyagokkal működő járműveket, döntő jelentőséggel bírt a nagy mértékű állami és sok 
esetben a helyi hatóságoktól származó támogatás. Rövid és középtávon állami támogatás 
nélkül nehéz megteremteni e járművek kiterjedt piacát.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A megújuló energiaforrásokból 
harmadik országokban előállított villamos 
energiát az ezen irányelvben a nemzeti 
célokat illetően meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
értékelésekor csak a következő feltételek 
teljesülése esetén lehet figyelembe venni:

(9) A megújuló energiaforrásokból 
harmadik országokban előállított villamos 
energiát és a közlekedési ágazatban 
használt energiát az ezen irányelvben a 
nemzeti célokat illetően meghatározott 
követelményeknek való megfelelés 
értékelésekor csak a következő feltételek 
teljesülése esetén lehet figyelembe venni:

a) a villamos energiát a Közösségben
használják fel;

a) azokat fizikai értelemben a Közösségbe 
importálják, és ott használják fel;

b) a villamos energiát olyan 
létesítményben állították elő, amely az 
ezen irányelv hatálybalépését követően 
kezdte meg működését; továbbá

b) azokat olyan létesítményben állították 
elő, amely az ezen irányelv hatálybalépését 
követően kezdte meg működését; továbbá

c) a villamos energiához származási 
garanciát bocsátottak ki, amely az ezen 
irányelv által létrehozott 
származásigarancia-rendszerrel 
egyenértékű rendszer részét képezi.

c) azokhoz származási garanciát 
bocsátottak ki, amely az ezen irányelv által 
létrehozott származásigarancia-rendszerrel 
egyenértékű rendszer részét képezi.

Módosítás 45
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Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 9 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a harmadik országokban a teljes 
energiatermelésen belül a megújuló 
forrásokból származó energia aránya nem 
csökken a Közösségbe irányuló 
energiaimport következtében; továbbá

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A származási garanciák 
alternatívájaként a tagállamok 
önkéntesen végfelhasználási igazolásokat 
(TAC) bocsáthatnak ki, melyek 
tekintetében ezen irányelv nem képez 
jogalapot. A tagállamok biztosítják a 
TAC-ok (1)–(4) bekezdésekkel való 
összhangját. A tagállamok biztosítják 
továbbá, hogy a TAC-ok kifejezetten így 
kerülnek megjelölésre, és törlésük 
elektronikus úton történik.

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 47
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Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4b) A származási garanciák (GO) és a 
TAC_ok önmagukban nem jogosítanak 
fel a nemzeti támogatási rendszerekből 
történő támogatásra.

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – cím és 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Illetékes szervek és a származási 
garanciák nyilvántartása

Illetékes szervek és a végfelhasználási 
igazolások (TAC) nyilvántartása

(1) A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:

(1) A következő feladatok ellátására 
minden tagállam egy illetékes szervet jelöl 
ki:
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a) a származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

a) végfelhasználási igazolások (TAC)
nemzeti nyilvántartásának létrehozása és 
fenntartása;

b) a származási garanciák kiállítása; b) TAC-ok kiállítása;

c) a származási garanciák átruházásának 
nyilvántartása;

c) a TAC-ok átruházásának nyilvántartása;

d) a származási garanciák törlése; d) TAC-ok törlése;
e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt
származási garanciák mennyiségéről szóló 
éves jelentés közzététele.

e) a kiállított, a többi illetékes szervtől 
vagy szervnek átruházott és a törölt TAC-
ok mennyiségéről szóló éves jelentés 
közzététele.

(Horizontális módosítás az irányelv 
egészében a „származási garanciák” 
kifejezés helyébe a „végfelhasználási 
igazolások (TAC)” kerül.)

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A származási garanciák nemzeti 
nyilvántartásába bevezetik az egyes 
személyek birtokában lévő származási 
garanciákat. Egy származási garancia
egyszerre csak egy nyilvántartásban 
szerepelhet.

(3) A TAC-ok nemzeti nyilvántartásába 
bevezetik az egyes személyek birtokában 
lévő TAC-okat. Egy TAC egyszerre csak 
egy nyilvántartásban szerepelhet.

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 50
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az illetékes szerv kizárólagos 
felelősséggel tartozik az érintett 
tagállamban üzemeltetett valamennyi 
létesítmény tekintetében. Nem felel a 
másik tagállam területén üzemeltetett 
létesítményekből származó 
végfelhasználási igazolások (TAC) 
kiállításáért. A tagállamok biztosítják, 
hogy ezen irányelv által a más 
tagállambeli illetékes hatóságokra 
ruházott hatáskör nem sérül.

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Azon tagállamok, amelyek nem 
állítanak ki végfelhasználási igazolást 
(TAC), az (1) bekezdés szerint 
határozhatnak a más tagállamokban 
kiállított TAC-ok törléséről. Ebben az 
esetben kijelölnek egy illetékes szervet, 
mely teljes körben felel e tevékenységért.

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 52
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Irányelvre irányuló javaslat
10. cikk – cím és bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A származási garancia törlésének hatásai A végfelhasználási igazolások (TAC)
törlésének hatásai

(1) A TAC-ot kiállító tagállamok a (2) 
bekezdéssel összhangban jóváírhatják a 
nemzeti célkitűzéseikhez a más 
tagállamokból származó TAC-okat.

Ha egy illetékes szerv olyan származási 
garanciát töröl, amelyet nem saját maga 
állított ki, akkor a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
méréséhez ezzel megegyező mennyiségű 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiséget kell:

(2) Ha egy illetékes szerv olyan TAC-ot
töröl, amelyet nem saját maga állított ki, 
akkor a nemzeti célkitűzésekkel 
kapcsolatos, ezen irányelvben foglalt 
követelményeknek való megfelelés 
méréséhez ezzel megegyező mennyiségű 
megújuló energiaforrásból előállított 
energiamennyiséget kell:

Indokolás

A tagállamok felelnek nemzeti fejlesztési céljaik eléréséért. Az irányelvnek ezért az 
eddigiekhez hasonlóan lehetővé kell tennie számukra, hogy ezeket a célokat megfelelő 
ösztönzők révén érhessék el. 

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. cikk
Közvetlen szankciós mechanizmus

(1) Ezen irányelv célkitűzéseinek 
tagállamok általi egyértelmű és biztos 
teljesítésének garantálása érdekében a 
Bizottság közvetlen szankciós 
mechanizmust hoz létre velük szemben.
(2) A Bizottság közvetlen szankciókkal 
sújtja azokat a tagállamokat, amelyek 
elmulasztják az irányelv célkitűzéseinek 
teljesítését azáltal, hogy a közvetlenül 
megelőző kétéves időszakban elmaradnak 
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az I. melléklet B. részében foglalt kötelező 
időközi célkitűzésektől, és amelyek nem 
tudják bizonyítani, hogy a 3. és a 9. cikkel 
összhangban végfelhasználási igazolást 
kaptak egy olyan harmadik tagállamtól, 
amely túlteljesítette célkitűzéseit. Két vagy 
több tagállam közös projektjei vagy közös 
nemzeti tervei esetében a Bizottság 
együttes pénzbírságot ró ki azokra a 
tagállamokra, amelyek részt vesznek a 
szóban forgó együttes megvalósításban 
vagy közös tervben, és amelyek 
elmaradtak az ütemtervben szereplő 
kötelező célkitűzésektől.
(3) A Bizottság elfogadja azokat az 
intézkedéseket, amelyek az (1) bekezdés 
végrehajtásához és különösen ahhoz 
szükségesek, hogy legkésőbb 2010 végéig 
megállapítsák a nem teljesítés esetén 
kirótt bírságok kiszámításához és 
beszedéséhez szükséges iránymutatásokat 
és módszereket, és hogy elfogadják egy 
olyan különleges alap adminisztratív 
kezelésére és létrehozására vonatkozó 
részletes rendelkezéseket, amelyhez az 
Európai Közösségek általános 
költségvetésére alkalmazandó 
költségvetési rendeletről szóló, 2002. 
június 25-i 1605/2002/EK, Euratom 
tanácsi rendelet 18. cikke (2) bekezdése 
(célhoz kötött bevételek) értelmében ezeket 
a bevételeket rendelni kell. E végrehajtási 
intézkedéseknek az alap kezelése és 
felhasználása vonatkozásában 
rendelkeznie kell arról, hogy az alap 
támogatja a célkitűzéseiket teljesítő 
tagállamokban zajló, megújuló energiát 
előállító projekteket és általában a 
megújuló energiák kutatásának, 
előállításának és felhasználásának 
fokozását és megerősítését, valamint az 
energiahatékonyság növelését az Európai 
Unióban.
(4) A Bizottság haladéktalanul elindítja a 
közvetlen szankciós eljárást, amint 
valamely tagállam jelentése feltárja, hogy 
az említett tagállam elmulasztotta a 
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teljesítést, vagy amennyiben bármikor 
bármilyen bizonyíték merül fel arra nézve, 
hogy valamely tagállam nem teljesítette 
kötelezettségeit.
(5) A bírságot a tagállam kötelező 
célkitűzésétől MWh-ban kifejezett 
megújuló energiában való elmaradása 
alapján kell kiszámítani, és megfelelő 
szinten kell megállapítani ahhoz, hogy 
erős ösztönzőt biztosítson a tagállamok 
számára ahhoz, hogy a nemzeti 
célkitűzések teljesítése, sőt túllépése 
céljából beruházzanak a megújuló 
forrásokból előállított energiába.
(6) Az ezen irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek többek között új, 
nem alapvető fontosságú elemekkel 
történő kiegészítéssel történő 
módosítására irányuló ilyen 
intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 
5a. cikkében megállapított ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni.
(7) A bírság megfizetése nem mentesíti a 
tagállamot az I. melléklet B. részében 
meghatározott kötelező időközi 
célkitűzései és az I. mellékletben szereplő 
táblázat harmadik oszlopában 
meghatározott átfogó célkitűzés 
teljesítésének kötelezettsége alól. Ebben az 
esetben a 4. cikk (3) bekezdése is 
alkalmazandó.

Indokolás

Az Európai Közösségek jogában a kvótákat és illetékeket régóta használják szabályozási 
eszközként; a környezetvédelmi politika részeként mostantól szankciót kell elfogadni, ami 
teljesítésre ösztönzi a tagállamokat. Ezt úgy kell kiszámítani, hogy erős ösztönzőt biztosítson a 
tagállamok számára arra, hogy célkitűzéseik teljesítése, sőt túlteljesítése érdekében 
beruházzanak az energia megújuló forrásokból történő előállításába. A jelenlegi gazdasági 
megfontolások alapján a hiányzó megújuló energia MWh-jáért fizetendő 90 euró megfelelő 
büntetési alap lenne.

Módosítás 54
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a teljesítést az EU különböző 
környezetvédelmi jogszabályaiban már 
szereplő hatásfelmérési, tervezési és 
engedélyezési eljárások biztosítják;

Indokolás

Számos uniós irányelv ír elő hatásfelmérési és engedélyezési eljárásokat. A megújuló 
energiaforrások zökkenőmentes fejlesztése érdekében a megújuló energiaforrásokról szóló új 
irányelvben szabályozott eljárásoknak összhangban kell lenniük a már létező előírásokkal és 
eljárásokkal.

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok világosan meghatározzák 
azokat a műszaki előírásokat, amelyeket a 
megújuló energiát előállító 
berendezéseknek és rendszereknek a 
támogatás igénybevételéhez teljesíteniük 
kell. Ahol létezik európai szabvány, 
beleértve az ökocímkéket, az 
energiafogyasztást jelölő címkéket és az 
európai szabványügyi testületek által 
kidolgozott egyéb műszaki referencia 
rendszereket, az említett műszaki 
előírásokat ilyen szabványokra való 
hivatkozással kell kidolgozni. Az ilyen 
műszaki előírásokban nem határozhatják 
meg, hogy a berendezéseket és a 
rendszereket hol kell tanúsíttatni.

(2) A tagállamok világosan meghatározzák 
azokat a műszaki előírásokat, amelyeket a 
megújuló energiát előállító 
berendezéseknek és rendszereknek a 
támogatás igénybevételéhez teljesíteniük 
kell. Ahol létezik európai szabvány, 
beleértve az ökocímkéket, az 
energiafogyasztást jelölő címkéket és az 
európai szabványügyi testületek által 
kidolgozott egyéb műszaki referencia 
rendszereket, az említett műszaki 
előírásokat ilyen szabványokra való 
hivatkozással kell kidolgozni. Az ilyen 
műszaki előírásokban nem határozhatják 
meg, hogy a berendezéseket és a 
rendszereket hol kell tanúsíttatni, és nem
zárhatnak le nemzeti piacokat sem.

Indokolás

A nemzeti műszaki előírások nem használhatók fel a nemzeti piacok védelmére. A belső 
piacon belül létező korlátozások már most is akadályozzák a megújuló energiaforrások 
fejlődését.
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – a, b és ba pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy 

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása;

b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások. 

b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló 
energiaforrások; vagy 
ba) a gazdasági hatékonysághoz és a 
technikai megvalósíthatósághoz 
kapcsolódó feltételek.

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a kombinált hő- és villamosenergia 
erőművekből származó hő felhasználása, 
feltéve, hogy ez a 2004/8/EK irányelvben 
meghatározottak szerint nagy 
hatásfokúnak minősül;

Indokolás

A kombinált hő- és villamosenergia erőművekből származó távfűtés jelentősen hozzájárul a 
nyersanyagok hatékony felhasználásához és a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez. Mivel a 
hő nem szállítható nagyobb távolságokra, azokon a helyeken kell teljes mértékben 
felhasználni, ahol létezik távfűtési hálózat. Ezért a távhő felhasználását nem szabad a 
megújuló energiaforrások használatának előírásával korlátozni. 

Módosítás 58
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Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A tagállamok a területükön nem 
tiltják meg, nem korlátozzák, illetve nem 
hátráltatják a piacra bocsátását vagy 
szolgálatba állítását olyan megújuló 
energiákkal kapcsolatos technológiáknak, 
amelyek megfelelnek a CE megfelelőségi 
jelöléshez vezető irányelveknek vagy az 
európai technikai szabványoknak, illetve, 
amelyeket jogszerűen piacra bocsátanak 
valamely másik uniós tagállamban.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a hőszivattyúk üzembe 
helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek.
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy 
rendelkezésre állnak a kisméretű 
biomassza-bojlerek és -tűzhelyek, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek és a hőszivattyúk 
üzembe helyezői számára képesítési 
rendszerek vagy ezzel egyenértékű 
minősítési rendszerek. A minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek.
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést; és ez a 2005/36/EK 
irányelvet nem érinti.

Módosítás 60
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzáférés a távvezeték-hálózathoz Hozzáférés a hálózathoz

Indokolás

A hő és energia előállítására használt biogáz használatán alapuló támogatási rendszernek a 
távvezetékes szállításra és gépjárművekben való felhasználásra minőségileg alkalmas 
biometán előállításához pénzügyileg semleges támogatási rendszerrel kell párosulnia.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot 
annak fejlesztésével – beleértve a 
tagállamok közötti rendszerösszekötőket 
is– alkalmassá tegyék a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamosenergia-
termelés további növekedésének 
befogadására.

(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot 
annak fejlesztésével – beleértve, ahol ez 
lehetséges, az adott esetben a tagállamok 
közötti rendszerösszekötőket is–
alkalmassá tegyék a megújuló 
energiaforrásokon alapuló villamosenergia-
termelés, és a gázhalmazállapotú, 
közlekedésben használt üzemanyagok 
(például a biogáz/biometán), valamint 
távfűtés és/vagy -fűtés további 
növekedésének befogadására.

Indokolás

A hő és energia előállítására használt biogáz használatán alapuló támogatási rendszernek a 
távvezetékes szállításra és gépjárművekben való felhasználásra minőségileg alkalmas 
biometán előállításához pénzügyileg semleges támogatási rendszerrel kell párosulnia.

Módosítás 62
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Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A távvezeték-hálózat megbízhatósága 
és biztonsága fenntartásának sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

(2) A távvezeték-hálózat megbízhatósága 
és biztonsága fenntartásának sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia elsőbbségi 
hálózati hozzáférését, szállítását és 
elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

Indokolás

Az elsőbbségi hálózati hozzáférés fontos a megújuló forrásokból származó villamosenergia-
termelés 20%-os részarányára vonatkozó cél eléréséhez, amit az alábbiak igazolnak: a 
megújuló energiaforrásokból származó villamos energiát sújtó hátrányos megkülönböztetés a 
villamos energia piacon; elhanyagolható határköltségei miatt a szélenergia jótékony hatással 
van az energiaárakra; ez csak 2006-ban 4,98 milliárd euró megtakarítást jelentett a német 
villamosenergia-fogyasztóknak (német Környezetvédelmi Minisztérium tanulmánya 
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/). 

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
(1) A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket annak érdekében, hogy a 
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távvezeték-hálózatot annak fejlesztésével –
beleértve a tagállamok közötti 
rendszerösszekötőket is– alkalmassá 
tegyék a megújuló energiaforrásokon 
alapuló gáz további növekedésének 
befogadására.
(2) A gázvezeték hálózat biztonsága 
megbízhatóságának sérelme nélkül a 
nemzeti hatóságok hozzáférési prioritással 
biztosítják a megújuló energiaforrásokból 
származó gáz bevételét és elosztását.
(3) A tagállamok kötelezik a nemzeti 
gázhálózati hatóságokat, hogy tegyék 
közzé a szükséges műszaki átalakítás 
érdekében eszközölt beruházásokra 
vonatkozó irányadó szabályaikat.
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítási és elosztási díjak kiszabásakor 
nem történik hátrányos megkülönböztetés 
a megújuló energiaforrásokból származó 
gáz tekintetében, és a díjkiszabás tükrözi 
az erőműnek a hálózatba való 
bekapcsolódásából származó lehetséges 
költségelőnyöket.

Indokolás

A gáz- és energiatermelés biztosítását meg kell tervezni.

Módosítás 64

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
Fenntartható megújulóenergia-kategóriák
(1) Ezen irányelv alkalmazásában a 
megújuló energiával kapcsolatos 
projektek akkor minősülnek környezetileg 
fenntarthatónak, ha azok megfelelnek e 
cikk rendelkezéseinek. 
(2) Az ezen irányelv rendelkezéseit 
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végrehajtó nemzeti tervezési szabályokra 
figyelemmel az alábbi megújulóenergia-
kategóriák minősülnek e cikkel 
összeegyeztethetőnek:
a) a fényelektromos energia valamennyi 
formája, kivéve ha a tagállamok olyan –
egyetlen tervezési alkalmazás összes 
egységére számítva 1 MW-nál nem 
kevesebb – maximális határértéket 
állapítanak meg, amely felett környezeti 
hatástanulmány szükséges;
b) szélturbinából nyert energia az (5) 
bekezdés rendelkezéseinek függvényében;
c) nagy kiterjedésű koncentrált 
naperőművek, feltéve, ha nem aktuálisan 
termő szántóföldön helyezkednek el; a 
tagállamok azonban környezetvédelmi 
hatástanulmányt kérhetnek az e cikkben 
felsorolt érzékeny övezetekben és kis 
szigeteken található, az 5 MW-os 
teljesítményt meghaladó erőművek 
esetében;
d) a biomassza bármilyen formáját 
alkalmazó, 5 MW-nál kisebb teljesítményű 
kapcsolt hő- és villamos erőművek;
e) gazdaságokon előállított, bármilyen 
nem fosszilis tüzelőanyagból származó 
villamos energia a 12. és 14. cikk 
rendelkezéseinek függvényében;
f) szén-dioxid ipari méretekben történő 
tüzelőanyaggá átalakítása algák 
alkalmazásával vagy hasonló technológia 
segítségével, különösen ahol ez fosszilis 
üzemanyaggal működő erőmű vagy 
energiaigényes ipari létesítmény által 
végzett szén-dioxid-kivonási, felhasználási 
és tárolási terv szerves részét képezi;
Ezen irányelv hatálybalépésekor még nem 
igazolt olyan új megújúlóenergia-
technológiák, amelyek bizonyíthatóan 
megfelelnek az e cikkben foglalt 
kritériumoknak, ideiglenes jelleggel 
pótlólagosan szerepelhetnek még e 
bekezdésben a 21. cikk (2) bekezdésében 
hivatkozott eljárásnak megfelelően, ezen 
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irányelv felülvizsgálatától függően.
(3) Bármilyen növény vagy projekt, amely 
nem felel meg a (2) bekezdésben 
meghatározott kritériumoknak, ennek 
ellenére úgy tekinthető, hogy összhangban 
van e cikk és a 15. cikk feltételeivel olyan 
környezetvédelmi hatástanulmány 
függvényében, amely megerősíti, hogy az 
megfelel e cikk rendelkezéseinek.
(4) A 12. cikk (4) bekezdésében foglalt 
rendelkezéseknek megfelelően a Bizottság 
jogszabályjavaslatot terjeszt be a 15. cikk 
szerint előállított, a közlekedési ágazatban 
felhasználandó tüzelőanyagok 
energiaátalakításának hatékonyságáról.
(5) A tagállamok területük bizonyos 
részeit, például nemzeti vagy regionális 
parkokat, biológiai sokféleség 
szempontjából nagy értéket képviselő 
földterületeket, madarak vándorlási 
területeit, kiemelkedő természeti szépségű 
területeket vagy a nemzeti örökség részét 
képező tájakat, valamint az élőhely 
irányelv vagy más vonatkozó, a biológiai 
sokszínűségről szóló nemzetközi 
szabályozás alapján kijelölt területeket 
olyan területekké nyilváníthatnak, 
amelyek kivételt képezhetnek e cikk 
végrehajtása alól bármilyen 
energiaelőállítás vagy konkrét megújuló 
technológiák tekintetében.

Indokolás

A bizottsági javaslat gyakorlatilag teljesen negatív módon kezeli a fenntarthatósági 
kritériumokat, amelyeket „tiltott területek” létrehozásával jellemez.  Ezen új cikk célja, hogy 
ellensúlyozza e negatív megközelítést azáltal, hogy felhívja a figyelmet azon megújulóenergia-
technológiákra, amelyek a léptékükre és elhelyezkedésükre vonatkozó bizonyos feltételek 
függvényében nem vetnek fel fenntarthatósági kérdéseket, és így megszüntetik a bizonyítási 
kényszert bizonyos tagállamokban. A tervezetnek nem célja, hogy végleges listát határozzon 
meg; a tervezet lehetőséget biztosít a fenntarthatóság ugyanazon szintjének megfelelő, már 
létező vagy jövőbeli technológiákra vonatkozó tervezés és beruházások felgyorsítására.  

Módosítás 65
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Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Környezeti fenntarthatósági kritériumok a
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók számára

Környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
kritériumok a biomasszából előállított 
energia számára.

Indokolás

A környezetvédelmi fenntarthatósági kritériumok mellett szükség van társadalmi 
fenntarthatósági kritériumokra is.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat az a), b) 
és c) pontban felsorolt célokra csak abban 
az esetben lehet figyelembe venni, ha azok 
teljesítik a (2)–(5) bekezdésben 
meghatározott kritériumokat:

(1) A biomasszából származó energiát az 
a), b) és c) pontban felsorolt célokra csak 
abban az esetben lehet figyelembe venni, 
ha teljesíti a (2)–(8) bekezdésben 
meghatározott kritériumokat:

Indokolás

A fenntartható termelés nem korlátozható a környezeti fenntarthatóságra. A bioüzemanyagok 
előállításához kapcsolódó, jól dokumentált szociális problémák és az emberi jogok 
megsértésének esetei rámutatnak, hogy a társadalmi normáknak be kell kerülniük az EU 
bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági kritériumai közé. 

Módosítás 67

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a közlekedési üzemanyagoknak az 
üzemanyag-minőségi irányelvben szereplő 
követelményeknek való megfelelés 
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mérése; 

Indokolás

A közlekedési ágazatban a bioüzemanyagokra vonatkozó szabályokat harmonizálni kell a 
megújulóenergia irányelvben és az üzemanyag minőségéről szóló irányelvben is. Ezért 
kereszthivatkozásokra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy mindkét irányelv 
értelmében ugyanazon szabályok legyenek alkalmazandóak.

Módosítás 68

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók
használatából eredő, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásában jelentkező
megtakarítás legalább 35%.

(2) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, a biomasszából származó 
közlekedési célú üzemanyagok
használatából eredő, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásában jelentkező
megtakarítást a 17. cikk (1) bekezdése 
alapján kell kiszámítani, és az irányelv 
hatálybalépésétől annak el kell érnie
legalább a 45%-ot, 2015. január 1-től 
pedig legalább 60%-ot. 

A 2008 januárjában már üzemelő 
létesítményekben előállított
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók esetében az első 
albekezdést 2013. április 1-jétől kell 
alkalmazni.

A 2009 januárjában már üzemelő 
létesítményekben előállított, biomasszából 
származó közlekedési célú üzemanyag
esetében az első albekezdést 2013. április 
1-jétől kell alkalmazni.

Módosítás 69

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat
nem lehet a biológiai sokféleség 
szempontjából elismerten nagy értéket 
képviselő földterületekről származó 

(3) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, biomasszából előállított 
energiát nem lehet a biológiai sokféleség 
szempontjából elismerten nagy értéket 
képviselő földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, hacsak 
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nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 
januárjában vagy azt követően az alábbi 
besorolásúak voltak, tekintet nélkül arra, 
hogy a földterület továbbra is ilyen 
besorolású-e:

bizonyítékok nem igazolják, hogy azt 
fenntartható gazdálkodási gyakorlat 
alkalmazásával állítják elő, valamint hogy 
ezen nyersanyag előállítása és kitermelése 
nincs negatív hatással a biológiai 
sokféleségre, és/vagy bizonyítékok 
igazolják, hogy a természetes fajösszetétel 
és folyamatok a beavatkozás után 
viasszaállításra kerülnek. A fentiek között 
szerepelnek azon földterületek, amelyek
2005 novemberében vagy azt követően az 
alábbi besorolásúak voltak, tekintet nélkül 
arra, hogy a földterület továbbra is ilyen 
besorolású-e:

Indokolás

A „tiltott területek” javasolt listájáról hiányzik néhány érzékeny területet, ezért ki kellene 
egészíteni például a nagy természetvédelmi értékkel rendelkező területekre vonatkozó 
kritériumokkal. Az eredeti javaslat a földterületeken vagy a bioüzemanyagok teljes körű 
termelését engedélyezi, vagy megtiltja ezen területek használatát. A fenntartható gazdálkodást 
Európában és máshol egyaránt lehetővé kell tenni annak érdekében, hogy fel lehessen 
használni korlátozott mennyiségű biomasszát, feltéve, hogy ez fenntartható módon történik. 

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) nagy természetvédelmi értékkel 
rendelkezõ terület;

Indokolás

Míg a közlekedési célra használt biomasszát az olyan nyersanyagokra kellene korlátozni, 
amelyek nincsenek hatással a termőföldhasználatra vagy ahol ki lehet mutatni a szénkivonás 
mértékének javulását, a biomassza más típusú energia-előállításra való használatát a negatív 
környezeti hatások elkerülése érdekében szabályozni kell.

Módosítás 71



PE406.140v02-00 54/90 AD\730754HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) jelentős emberi tevékenységtől mentes 
erdő, azaz olyan erdő, amelyben nem 
történt ismert jelentős emberi beavatkozás, 
vagy amelyben a legutolsó jelentős emberi 
beavatkozás elég régen történt ahhoz, hogy 
a természetes fajösszetétel és a természetes 
folyamatok helyreállhassanak;

a) jelentős emberi tevékenységtől mentes 
erdő, azaz olyan erdő, amelyben nem 
történt ismert jelentős emberi beavatkozás, 
vagy amelyben a legutolsó jelentős emberi 
beavatkozás elég régen történt ahhoz, hogy 
a természetes fajösszetétel és a természetes 
folyamatok helyreállhassanak; hacsak 
nincs bizonyíték arra, hogy bármilyen 
emberi beavatkozás intenzív és periodikus 
volt és lesz a jövőben is, ami megtartja a 
természetes fajösszetételt és a 
folyamatokat;

Indokolás

Míg a közlekedési célra használt biomasszát az olyan nyersanyagokra kellene korlátozni, 
amelyek nincsenek hatással a termőföldhasználatra vagy ahol ki lehet mutatni a szénkivonás 
mértékének javulását, a biomassza más típusú energia-előállításra való használatát a negatív 
környezeti hatások elkerülése érdekében szabályozni kell.

Módosítás 72

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) természetvédelmi célokra kijelölt 
területek, hacsak nem bizonyítható, hogy a
nyersanyag termelés nem ellentétes az 
említett célokkal. 

b) természetvédelmi célokra kijelölt 
területek, beleértve a nemzetközi 
egyezmények által elismert ritka, 
fenyegetett vagy veszélyeztetett 
ökoszisztémák vagy fajok védelmére 
szolgáló területeket, hacsak nem 
bizonyítható, hogy a nyersanyagtermelés
nem ellentétes az említett célokkal;

Indokolás

Míg a közlekedési célra használt biomasszát az olyan nyersanyagokra kellene korlátozni, 
amelyek nincsenek hatással a termőföldhasználatra vagy ahol ki lehet mutatni a szénkivonás 
mértékének javulását, a biomassza más típusú energia-előállításra való használatát a negatív 
környezeti hatások elkerülése érdekében szabályozni kell.
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Módosítás 73

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat
nem lehet jelentős szénkészletekkel 
rendelkező földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 
januárjában az alábbi besorolásúak voltak 
és már nem ilyen besorolásúak:

(4) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, biomasszából származó 
energiát nem lehet jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani, azaz olyan földterületekről, 
amelyek 2005 novemberében az alábbi 
besorolásúak voltak és már nem ilyen 
besorolásúak:

Módosítás 74

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szavannák és cserjések, vagyis magas 
széntartalmú fákkal, cserjékkel és 
fűfélékkel vegyesen borított térségek;

Indokolás

Míg a közlekedési célra használt biomasszát az olyan nyersanyagokra kellene korlátozni, 
amelyek nincsenek hatással a termőföldhasználatra vagy ahol ki lehet mutatni a szénkivonás 
mértékének javulását, a biomassza más típusú energia-előállításra való használatát a negatív 
környezeti hatások elkerülése érdekében szabályozni kell.

Módosítás 75

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés rendelkezéseit nem lehet 
alkalmazni, ha a terület a nyersanyag 

E bekezdés rendelkezéseit nem lehet 
alkalmazni, ha a terület a nyersanyag 
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kitermelésének időpontjában a 2008 
januárjában meglévő besorolással 
megegyező besorolású volt.

kitermelésének időpontjában a 2005 
novemberében meglévő besorolással 
megegyező besorolású volt.

Módosítás 76

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Függetlenül attól, hogy az 
alapanyagokat a Közösség területén 
állították-e elő, az energia-előállítási célú 
biomasszát csak akkor lehet figyelembe 
venni az (1) bekezdésben említett célokra, 
ha hatékony intézkedések születtek az 
alábbiak megelőzésére:
a) a felszíni és felszín alatti vizek 
minőségének szennyező anyagok vagy 
túlzott mennyiségű talajtápanyag bevitele 
miatt bekövetkező romlása;
b) túlzott vízfogyasztás a kevés vízzel 
rendelkező területeken;
c) levegőszennyezés;
d) a talajminőség rongálása

Módosítás 77

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A Közösségben termesztett és az (1) 
bekezdésben említett célokra figyelembe 
vett bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók termelésére használt 
mezőgazdasági nyersanyagokat az
1782/200317/EK tanácsi rendelet III. 
mellékletének A. pontjában a 
„Környezetvédelem” cím alatt felsorolt 

(5) A Közösségben termesztett és az (1) 
bekezdésben említett célokra figyelembe 
vett, biomasszából származó energia
termelésére használt mezőgazdasági 
nyersanyagokat az 1782/2003/EK tanácsi 
rendelet III. mellékletének A. pontjában a 
„Környezetvédelem” cím alatt felsorolt 
rendelkezések szerinti követelményeknek 
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rendelkezések szerinti követelményeknek 
és szabványoknak megfelelően, illetve az 
említett rendelet 5. cikke (1) bekezdése 
alapján meghatározott jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapottal kapcsolatos 
minimumkövetelményeknek megfelelően 
kell előállítani.

és szabványoknak megfelelően, illetve az 
említett rendelet 5. cikke (1) bekezdése 
alapján meghatározott jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapottal kapcsolatos 
minimumkövetelményeknek megfelelően 
kell előállítani.

Módosítás 78

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig jelentést készít a biomasszának a 
bioüzemanyagként és egyéb folyékony bio-
energiahordozóként való hasznosításától 
eltérő energia célú hasznosítására 
vonatkozó fenntarthatósági rendszer 
követelményeiről. A jelentést adott esetben 
a biomassza más energia célú hasznosítását 
érintő fenntarthatósági rendszerre tett 
javaslatokkal együtt kell az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjeszteni.

(7) A Bizottság legkésőbb 2009. december 
31-ig jelentést készít a biomasszának a 
bioüzemanyagként és egyéb folyékony bio-
energiahordozóként való hasznosításától 
eltérő energia célú hasznosítására 
vonatkozó fenntarthatósági rendszer
bármilyen további követelményeiről. A 
jelentésnek figyelembe kell vennie a 
fenntartható erdőgazdálkodásra 
vonatkozó létező szabályozásokat, 
szabványokat és elveket, valamint az azon 
a területen, a szabványok kialakítása 
érdekében folyó munkát. A jelentést adott 
esetben a biomassza más energia célú 
hasznosítását érintő fenntarthatósági 
rendszerre tett javaslatokkal együtt kell az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszteni.

Indokolás

A biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok esetleges kibővítésének el kell 
ismerniük a fenntartható erdőgazdálkodásról szóló létező elveket és szabályozásokat, 
valamint a fejlesztés alatt álló szabványokat. 
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Módosítás 79

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az energiaelőállítási célú biomasszát 
nem veszik figyelembe az (1) bekezdésben 
említett célokra, kivéve, ha a gazdasági 
szereplők képesek kimutatni azt, hogy a 
nyersanyag előállítása az alábbi 
feltételeknek megfelelően történt:
a) a közösségek és a helyi őslakos 
népesség földhöz való jogának tiszteletben 
tartása, amint azt az ENSZ egyezményei, 
nyilatkozatai és ajánlásai előírják, többek 
között: 
- földhasználat joga igazolható;
a földhasználat nem csorbítja más 
felhasználók jogos, szokásos vagy 
hagyományos jogait azok önkéntes, 
elõzetes és információk birtokában 
történõ hozzájárulása nélkül,
b) az ENSZ-től eredő, a 
gyermekvédelemre vonatkozó normák 
tiszteletben tartása;
c) a munkavállalók egészségére és 
biztonságára, valamint a minimálbérre 
vonatkozó nemzeti jogszabályoknak való 
megfelelés;
d) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) vonatkozó egyezményeiben és 
ajánlásaiban előírt normák betartása;
Az ezen bekezdésben felsorolt 
kritériumoknak való megfelelést a 16. 
cikkel összhangban, illetve olyan önkéntes 
nemzeti és nemzetközi rendszerekben való 
részvétel révén ellenőrzik, amelyek 
igazolják, hogy az előállítás eleget tesz az 
e bekezdésben előírt szabványoknak. A 
kistermelők számára kibocsátott csoportos 
igazolást jóvá kell hagyni.
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Módosítás 80

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A Bizottság kijelöl egy független 
szakértőkből álló bizottságot, amely 
kifejleszt egy mechanizmust a bioenergia 
földhasználati változásokra, valamint a 
természetes erdők vagy más természetes 
ökoszisztémák rombolására kifejtett 
közvetett hatásainak pontos felmérése és 
kezelése érdekében, amelyet legkésőbb 
2010. december 31-ig kell alkalmazni. 
Különösen fontos az, hogy e 
mechanizmus a közvetett hatásokat is 
tartalmazza.

Indokolás

A fenntartható termelés nem korlátozható a környezeti fenntarthatóságra. A bioüzemanyag 
előállításához kapcsolódó, jól dokumentált szociális problémák és az emberi jogok 
megsértésének esetei rámutatnak, hogy a szociális normáknak be kell kerülniük az EU 
bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági kritériumai közé. 

Módosítás 81

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat
figyelembe veszik a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett célokra, a 
tagállamoknak elő kell írniuk a gazdasági 
szereplők számára annak bizonyítását, 
hogy a 15. cikkben meghatározott
környezeti fenntarthatósági kritériumok 
teljesültek. Ebből a célból a gazdasági 
szereplők számára tömegmérleg rendszer 
alkalmazását kell előírni a következők 
figyelembevételével:

(1) Amennyiben a biomasszából származó 
energiát figyelembe veszik a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett célokra, a 
tagállamoknak elő kell írniuk a gazdasági 
szereplők számára annak bizonyítását, 
hogy a 15. cikkben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumok teljesültek.
Ebből a célból a gazdasági szereplők 
számára tömegmérleg rendszer 
alkalmazását kell előírni a következők 
figyelembevételével:
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Módosítás 82

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eltérő fenntarthatósági jellemzőkkel 
rendelkező nyersanyag szállítmányok vagy 
bioüzemanyagok összekeverése 
megengedett;

a) az eltérő fenntarthatósági jellemzőkkel 
rendelkező nyersanyag szállítmányok vagy 
bioüzemanyagok összekeverése 
megengedett, feltéve hogy valamennyi 
szállítmány megfelel a 15. cikkben előírt 
fenntarthatósági kritériumainak;

Indokolás

Valamennyi szállítmánynak meg kell felelnie az említett kritériumoknak, különben 
nyilvánvalóan fennáll a kockázat, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása tekintetében 
kedvezőtlen mutatókkal rendelkező bioüzemanyagokat és folyékony bio-energiahordozókat 
kedvezőbb mutatójú anyagokkal kevernek össze, ily módon felelve meg a kritériumoknak.   

Módosítás 83

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2009. évi jelentésében 
javaslatot tesz továbbá egy olyan 
rendszerre, amely lehetővé teszi annak 
ellenőrzését, hogy a biomasszából 
származó energiatípusok megfelelnek-e a 
15. cikk fenntarthatósági kritériumainak. 

Indokolás

Amellett, hogy javasoljuk a kritériumok kiterjesztését a bioüzemanyagokról az összes 
biomasszából nyert energiára, szükség van egy szilárd ellenőrzési módszerre a 
bioüzemanyagon kívüli egyéb, biomasszából nyert energiatípusok tekintetében. A 
Bizottságnak ezért 2009-ben jelentést kell készítenie erről is. 

Módosítás 84
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság dönthet úgy, hogy a 
Közösség és harmadik országok között
kötött kétoldalú vagy többoldalú 
megállapodásokkal kinyilvánítja, hogy az 
említett országokban termelt 
nyersanyagokból előállított
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók megfelelnek a 15. cikk
(3) vagy (4) bekezdésében szereplő 
környezeti fenntarthatósági 
kritériumoknak.

(4) A Bizottság két- vagy többoldalú 
megállapodásokat köt a Közösség és a
harmadik országok között annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett 
országokban termelt nyersanyagokból 
előállított biomasszából származó energia 
megfeleljen a 15. cikk (3), (4), (7a) és (8) 
bekezdéseiben szereplő környezeti 
fenntarthatósági kritériumoknak. A 
megállapodásoknak a KKV-k részvételét 
biztosító intézkedéseket is tartalmazniuk 
kell.

A Bizottság határozhat úgy, hogy a 
biomassza termékek termelésével 
kapcsolatban szabványokat megállapító 
önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 
rendszerek pontos adatokat tartalmaznak a 
15. cikk (2) bekezdése céljaira vagy 
bizonyítják, hogy a bioüzemanyag 
szállítmányok megfelelnek a 15. cikk (3) 
vagy (4) bekezdésében meghatározott 
környezeti fenntarthatósági 
kritériumoknak.

A Bizottság határozhat úgy, hogy a 
biomassza termékek termelésével 
kapcsolatban szabványokat megállapító 
önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 
rendszerek pontos adatokat tartalmaznak a 
15. cikk (2) bekezdése céljaira vagy 
bizonyítják, hogy a biomasszából 
származó energiaszállítmányok
megfelelnek a 15. cikk (3) vagy (4) 
bekezdésében meghatározott környezeti 
fenntarthatósági kritériumoknak.

A Bizottság határozhat úgy, hogy az 
üvegházhatásúgáz-megtakarítás mérésére 
létrehozott nemzeti, multinacionális vagy 
nemzetközi rendszerek a 15. cikk (2) 
bekezdésének céljaira pontos adatokat 
tartalmaznak.

A Bizottság határozhat úgy, hogy az 
üvegházhatásúgáz-megtakarítás mérésére 
létrehozott nemzeti, multinacionális vagy 
nemzetközi rendszerek a 15. cikk (2) 
bekezdésének céljaira pontos adatokat 
tartalmaznak.

Indokolás

Összefüggésben áll Anders Wijkmannak a 15. cikk (7a) bekezdésével való kiegészítést javasló 
33. módosításával, valamint a 15. cikk (8) új bekezdéssel történő kiegészítésre vonatkozó, 
Wijkman, Bowis és Corbey által benyújtott módosítással.

Módosítás 85
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Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A (4) bekezdés alapján meghozott 
határozatokat a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően fogadják 
el. Az ilyen határozatok legfeljebb 5 éves 
időtartamra érvényesek.

(6) A (4) bekezdés alapján meghozott 
határozatokat a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően fogadják 
el. Az ilyen határozatok legfeljebb 5 éves 
időtartamra érvényesek. Az ilyen 
határozatok korábban is visszavonhatók, 
amennyiben a fenntarthatósági 
szabványokat nyilvánvalóan megsértik, 
illetve ha a rendszerek vagy 
megállapodások nem képesek 
rendszeresen és gyakran, a 
megbízhatóság, átláthatóság és független 
audit tekintetében megfelelő szabványokat 
biztosítani. 

Indokolás

A 16. cikk (6) bekezdése kimondja, hogy a nemzetközi megállapodásokban és rendszerekben 
foglalt határozatok legfeljebb egy 5 éves időszakra érvényesek. Ezeket a határozatokat abban 
az esetben vonják vissza korábban, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a megállapodások és 
rendszerek nem tesznek eleget a szükséges követelményeknek vagy a megbízhatóság, 
átláthatóság és független audit tekintetében megfelelő fenntarthatósági szabványoknak.

Módosítás 86

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók üvegházhatást okozó 
gázokra gyakorolt hatásának kiszámítása

A biomasszából származó energia
üvegházhatást okozó gázokra gyakorolt 

hatásának kiszámítása.

Indokolás

A földhasználatban bekövetkezett közvetett változások azt jelentik, hogy ha valamely 
földterületet élelmiszertermelés helyett bioüzemanyag-előállításra használnak, valahol 
máshol a világon az élelmiszertermelés megnövekszik a trópikus erdők vagy más, nem 
mezőgazdasági területek kárára, az elveszített élelmiszertermelés pótlása érdekében. Ennek 
negatív következményei vannak a bioüzemanyagok üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
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teljesítményére, amit a Bizottság figyelmen kívül hagy. Emiatt szükséges egy olyan mutató 
bevezetése, amely csökkenti a bioüzemanyagok alapértelmezett vagy jelenlegi üvegházhatású 
gáz-értékeiből eredő közvetett földhasználati változások hatását. E mutató ösztönzi majd a 
termények hatékonyabb felhasználását, és a földterületek hatékonyabb használatát.

Módosítás 87

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók használatával elért, 
az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítást a 15. cikk (2) 
bekezdésének céljaira a következők szerint 
kell kiszámítani:

(1) A biomasszából származó energia
használatával elért, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásában jelentkező 
megtakarítást a 15. cikk (2) bekezdésének 
céljaira a következők szerint kell 
kiszámítani:

Indokolás

A földhasználatban bekövetkezett közvetett változások azt jelentik, hogy ha valamely 
földterületet élelmiszertermelés helyett bioüzemanyag-előállításra használnak, valahol 
máshol a világon az élelmiszertermelés megnövekszik a trópikus erdők vagy más, nem 
mezőgazdasági területek kárára, az elveszített élelmiszertermelés pótlása érdekében. Ennek 
negatív következményei vannak a bioüzemanyagok üvegházhatású gázokkal kapcsolatos 
teljesítményére, amit a Bizottság figyelmen kívül hagy. Emiatt szükséges egy olyan mutató 
bevezetése, amely csökkenti a bioüzemanyagok alapértelmezett vagy jelenlegi üvegházhatású 
gáz-értékeiből eredő közvetett földhasználati változások hatását. E mutató ösztönzi majd a 
termények hatékonyabb felhasználását, és a földterületek hatékonyabb használatát.

Módosítás 88

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bioüzemanyagok esetében, ahol a
bioüzemanyag előállítási módra 
vonatkozó, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítás 
alapértelmezett értéke a VII. melléklet A. 
vagy B. részében került meghatározásra, 
ennek az alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával;

törölve
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Indokolás

A jelenlegi értékek használatát kell előnyben részesíteni. A diszaggregált alapértelmezett 
értékek használata csak a termelési folyamat bizonyos lépéseinél lehetséges.

Módosítás 89

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A földhasználatnak a VII. melléklet C 
részében említett közvetett megváltozása 
miatt fellépő kibocsátást is figyelembe kell 
venni, amennyiben a termelés olyan 
alapanyagon – például hulladékon –
alapszik, amelyhez nincs szükség 
szántóföldre, legelőre vagy állandó 
kultúrára.

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásából származó kibocsátásokra a bizottság javaslata nem 
vonatkozik. A legújabb kutatások szerint ezek a kibocsátások jelentősek lehetnek. Ezért ezeket 
a kibocsátásokat hozzá kell adni az alapértelmezett értékekhez, valamint a számított 
értékekhez.

Módosítás 90

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Legkésőbb 2010. március 31-ig a 
tagállamok jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak, amely tartalmazza az 
1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében NUTS 2 
szinthez tartozó területükön található azon 
jogi személyek listáját, amelyek esetében a 
mezőgazdasági nyersanyag termeléséből 
származó üvegházhatást okozó jellemző 
gázkibocsátás várhatóan alacsonyabb lesz 
az ezen irányelv VII. melléklete D. 
részének „termelés” címe alatt bejelentett 

(2) Legkésőbb 2010. március 31-ig a 
tagállamok jelentést nyújtanak be a 
Bizottságnak, amely tartalmazza az 
1059/2003/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet értelmében NUTS 2 
szinthez tartozó területükön található azon 
jogi személyek listáját, amelyek esetében a 
mezőgazdasági nyersanyag termeléséből 
származó üvegházhatást okozó jellemző 
gázkibocsátás várhatóan alacsonyabb lesz 
az ezen irányelv VII. melléklete D. 
részének „termelés” címe alatt bejelentett 
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kibocsátásoknál vagy megegyezik azzal; a 
jelentést a lista összeállításához 
alkalmazott módszer és adatok leírása 
kíséri. A módszernek figyelembe kell 
vennie a talaj jellemzőit, az éghajlatot és a 
várt nyersanyag hozamokat.

kibocsátásoknál vagy megegyezik azzal; a 
jelentést a lista összeállításához 
alkalmazott módszer és adatok leírása 
kíséri.

Módosítás 91

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A bioüzemanyagok vonatkozásában a 
VII. melléklet A. részében szereplő 
alapértelmezett értékeket, és a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában a 
termelésre megállapított diszaggregált 
alapértelmezett értékeket csak akkor kell 
alkalmazni, ha ezek nyersanyagát a 
következő területek egyikén termelték:

(3) A bioüzemanyagok vonatkozásában a 
VII. melléklet A. részében a közlekedési
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában a 
termelésre megállapított diszaggregált 
alapértelmezett értékeket csak akkor kell 
alkalmazni, ha ezek nyersanyagát a 
következő területek egyikén termelték

Indokolás

Lehetőleg a tényleges értékeket kell használni. A diszaggregált alapértelmezett termelési 
értékeket csak akkor szabad használni, amikor a nyersanyagok harmadik országból, illetve a 
(2) bekezdésben említett használaton kívüli, erodált vagy gyengén termő földterületekről 
származnak.

Módosítás 92

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet
B. és E. részének becsült jellemző és
alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a
feldolgozásból származó kibocsátásokra, 
és szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 

(4) A Bizottság ezen irányelv 
hatálybalépésétől kezdve háromévente 
felülvizsgálja a VII. melléklet jellemzõ és 
alapértelmezett értékeit, különös figyelmet 
fordítva a termesztésbõl származó 
kibocsátásokra. A Bizottságnak a 
termeléssel kapcsolatos jellemzõ és
alapértelmezett értékek tekintetében olyan 
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fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

értékeket kell előterjesztenie, amelyek 
tükrözik a regionális és klimatikus 
feltételeket. A felülvizsgálati eljárás 
folyamán egyaránt ki kell kérni a 
harmadik országok és a Közösség 
termelőinek véleményét. A Bizottság ezen 
túlmenően értékelést készít – és szükség 
esetén javaslatot tesz – a fenntartható és 
organikus mezőgazdasági módszerek 
jellemző és alapértelmezett értékeit 
illetően. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A 
földhasználat közvetett megváltozása miatt 
fellépõ kibocsátási értékeket a VII. 
melléklet C. részében meghatározottak 
szerint háromévente, a legújabb 
tudományos tények alapján 
felülvizsgálják, és a földhasználatra 
és/vagy alapanyagra vonatkozó 
különleges értékekhez igazíthatók.

Módosítás 93

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) minden más esetben az alapértelmezett 
értékeket nagy óvatossággal kell 
megállapítani a normál termelési 
eljárásokhoz képest.

b) minden más esetben az alapértelmezett 
értékeket a termelési eljárások értékeinek 
90%-ában kell megállapítani.

Indokolás

Az alapértelmezett értékeket következetes szabály alapján, nagy óvatossággal úgy kell 
megállapítani, hogy az ne kedvezzenek a legrosszabbul teljesítőknek.



AD\730754HU.doc 67/90 PE406.140v02-00

HU

Módosítás 94

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
különös rendelkezések

A megújuló energia közlekedésben való 
felhasználásának előmozdításával
kapcsolatos különös rendelkezések

Módosítás 95

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a lakosság tájékoztatást kapjon a 
bioüzemanyagok és a más megújuló
közlekedési célú üzemanyagok
rendelkezésre állásáról. Amennyiben az 
ásványolaj-származékokhoz hozzákevert 
bioüzemanyag százalékos aránya 
meghaladja a 10 térfogatszázalékos 
határértéket, a tagállamok előírják ennek 
feltüntetését az értékesítési pontokon.

(1) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a lakosság részletes tájékoztatást 
kapjon az összes közlekedési célú
megújuló energiaforrás rendelkezésre 
állásáról és kedvező környezeti hatásáról.
Amennyiben az ásványolaj-
származékokhoz hozzákevert 
bioüzemanyag százalékos aránya 
meghaladja a 10 térfogatszázalékot, a 
tagállamok előírják ennek feltüntetését az 
értékesítési pontokon.

Indokolás

Nem csak a bioüzemanyagokról kell tájékoztatást adni, hanem a közlekedésben használatos 
valamennyi megújuló energiaforrásról. 

Módosítás 96

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben az üzemanyagban a 
bioüzemanyag aránya eléri vagy 
meghaladja az 50%-ot, és a felhasznált 
hidrogén nem kőolajból származik, a 
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tagállamok „EuroBio benzinnek” vagy 
„EuroBio dízelnek” nevezik azokat a 
benzin- és dízelüzemanyagokat, amelyek 
hidrogénnel kezelt növényi olajokból és 
állati zsírokból, illetve biomasszából nyert 
pirolízis olajokból származnak, és amelyek 
kémiai szempontból, valamint 
teljesítményüket tekintve egyenértékűek a 
fosszilis eredetű üzemanyagokkal, vagy 
meghaladják azokat.  

Indokolás

Az ólommentes benzin nyolcvanas és kilencvenes években történő bevezetése óta, illetve az 
olajtársaságok és üzemanyagforgalmazók által azt követően végzett piackutatások alapján 
nyilvánvaló, hogy a fogyasztók kedvező és gyors választ adnak a „zöld” üzemanyagok 
bevezetésére. A bekezdés célja, hogy a jelentős fogyasztói igényt a kőolaj legjobb és leginkább 
fenntartható alternatívái felé irányítsa, elismerve ugyanakkor, hogy az üzemanyaggyártóknak 
időre lesz szükségük a teljesen „zöld” termelési normák eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy az 
üzemanyag-keverékekben a nem fosszilis üzemanyag részaránya 50-100% legyen.  

Módosítás 97

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A tagállamok „EuroBio 
benzinkeveréknek” és „EuroBio 
dízelkeveréknek” nevezik azokat az (1a) 
bekezdésben említett benzin- és 
dízelkeverékeket, amelyek a 
bioüzemanyag-tartalma 10 és 50% közötti. 
E bekezdés tekintetében a felhasznált 
bioüzemanyag részarányát a 15. cikk (2) 
bekezdésében foglalt előírásoknak 
megfelelően növelik.   
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Módosítás 98

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az V. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő dízel üzemanyag legkésőbb 
2010. december 31-ig hozzáférhető legyen 
minden, legalább két dízel üzemanyagot 
forgalmazó kúttal rendelkező 
töltőállomáson.

törölve

Módosítás 99

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a VI. mellékletben 
meghatározott előírásoknak megfelelő 
dízel üzemanyag vagy legalább 5 
térfogatszázalék bioüzemanyagot 
tartalmazó egyéb dízel üzemanyag 
legkésőbb 2014. december 31-ig 
hozzáférhető legyen minden, több mint két 
dízel üzemanyagot forgalmazó kúttal 
rendelkező töltőállomáson.

törölve

Módosítás 100

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamoknak a kibocsátás nélküli 
járművek számára elegendő tüzelőanyag-
töltési lehetőséget biztosító intézkedést kell 
hozniuk 
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Indokolás

Az ígéretes technológiai áttörés gyakran az infrastruktúra hiánya miatt ütközik nehézségekbe. 
Az elektromos vagy hidrogénnel működő járművek tüzelőanyag-töltési lehetőségeinek hiánya 
az egyik oka annak, hogy a fogyasztók nem vásárolnak ilyen járműveket.

Módosítás 101

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára 
a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok 
hozzájárulását az egyéb bioüzemanyagok 
hozzájárulásához viszonyítva kétszeresen 
kell figyelembe venni.

törölve

Módosítás 102

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok által a közlekedésben 
használt megújuló energiaforrások széles 
körű termelése és használata/fogyasztása 
érdekében bevezetett támogatási 
mechanizmusoknak, ideértve a pénzügyi 
ösztönzőket is, arányosnak kell lenniük az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának e 
mechanizmusok révén bekövetkező 
csökkenésével. A közlekedésben 
használatos megújuló energiaforrások, 
valamint a fenntartható közlekedési 
rendszerek kifejlesztése terén végzett 
kutatásokat és fejlesztéseket tagállami és 
közösségi szinten egyaránt erőteljesen 
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támogatni kell, és ezek kiegészítő 
támogatást is kaphatnak.

Indokolás

Ezenkívül, annak ösztönzésére, hogy a közlekedésben a megújulóenergia-használat legjobb 
lehetőségeit válasszák (beleértve az elektromos áramot és a hidrogént), a tagállamokban a 
lehetséges támogatási rendszereknek – beleértve a támogatásokat – igazodniuk kell az 
üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében elért megtakarításhoz. 

Módosítás 103

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a megújuló energiaforrásból előállított 
energia előmozdítását szolgáló támogatási 
rendszerek és egyéb intézkedések 
bevezetése és működése, és a tagállam 
nemzeti cselekvési tervében meghatározott 
intézkedésekhez képest az alkalmazott 
intézkedésekben bekövetkezett változások;

b) a megújuló energiaforrásból előállított 
energia előmozdítását szolgáló támogatási 
rendszerek és egyéb, különösen a
polgárok, a megújuló energiaforrások 
elérhetőségéről szóló tájékoztatását 
szolgáló intézkedések bevezetése és 
működése, és a tagállam nemzeti 
cselekvési tervében meghatározott 
intézkedésekhez képest az alkalmazott 
intézkedésekben bekövetkezett változások;

Módosítás 104

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) a megújuló energiaforrásból előállított 
energia használatának betudható várható 
nettó üvegházhatásúgáz-megtakarítás.

k) a megújuló energiaforrásból előállított 
energia használatának betudható várható 
nettó üvegházhatásúgáz-megtakarítás, 
ideértve a szénkészletekre gyakorolt, a 
földhasználat közvetlen és közvetett 
megváltozásához kapcsolódó hatást.
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Módosítás 105

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az első jelentésben a tagállamok 
kitérnek arra, hogy tervezik-e a 
következőket:

(3) Az első jelentésben a tagállamok 
kitérnek arra, hogy tervezik-e és ha igen, 
mikor a következőket:

Módosítás 106

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság párbeszédet és 
információcserét tart fenn a harmadik 
országokkal és a bioüzemanyag termelő és 
fogyasztó szervezetekkel az ezen irányelv
bioüzemanyagokra és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókra vonatkozó 
intézkedéseinek általános végrehajtásáról.

(2) A Bizottság párbeszédet és 
információcserét tart fenn a harmadik 
országokkal, környezetvédelmi és
társadalmi nem kormányzati 
szervezetekkel és a bioüzemanyag termelő 
és fogyasztó szervezetekkel az ezen 
irányelv az energiatermelésre használt 
biomasszára vonatkozó intézkedéseinek 
általános végrehajtásáról.

Módosítás 107

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) melyek a különböző bioüzemanyagok 
relatív környezeti előnyei és költségei, 
milyen hatást gyakorol ezekre a Közösség 
importpolitikája, milyen ellátásbiztonsági 
vonatkozások merülnek fel és a hazai 
termelés és az import közötti 
kiegyensúlyozott megközelítés milyen 
módon érhető el;

a) melyek a különböző bioüzemanyagok 
relatív környezeti és társadalmi előnyei és 
költségei, milyen hatást gyakorol ezekre a 
Közösség importpolitikája, milyen 
ellátásbiztonsági vonatkozások merülnek 
fel és a hazai termelés és az import közötti 
kiegyensúlyozott megközelítés milyen 
módon érhető el;
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Módosítás 108

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) milyen hatással van az EU 
bioüzemanyag politikája az exportáló 
országokban az élelmiszerek rendelkezésre 
állására, a fejlődő országok lakossága 
meg tudja-e fizetni az élelmiszereket és 
milyen szélesebb értelemben vett 
fejlesztési vonatkozások fedezhetők fel;
továbbá

c) milyen hatással van a biomasszával 
kapcsolatos EU-politika a fejlődő 
országok élelmiszer-biztonságára, ideértve
az élelmiszerhiánnyal küzdő alacsony 
jövedelmű országokat és a legkevésbé 
fejlett országokat is, illetve hogyan hat 
élelmiszer-ellátására és az élelmiszerekhez 
való hozzáférésre az exportáló 
országokban, és milyen szélesebb 
értelemben vett fejlesztési vonatkozások 
fedezhetők fel; továbbá

Módosítás 109

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az EU bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos politikájának a földhasználat 
közvetlen és közvetett megváltozására 
gyakorolt hatása, valamint a kapcsolódó 
szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó 
becslés és 

Módosítás 110

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a biomassza iránti fokozott kereslet
milyen hatást gyakorol a biomasszát 
felhasználó ágazatokra.

d) az EU bioüzemanyag politikája milyen 
hatást gyakorol a termőfölddel kapcsolatos 
konfliktusokra és a lakosság 
helyváltoztatására az exportáló 
országokban.
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Indokolás

A Bizottság a társadalmi hatásokat egyáltalán nem veszi figyelembe az ellenőrzés során. 
Továbbá az élelmiszer-biztonságra gyakorolt hatások megfontolásakor fontos különbséget 
tenni a bioüzemanyag uniós exportjára termelő országok és olyan harmadik országok között, 
amelyekre a nyersanyagok globális áremelkedése kihatással lehet.

Módosítás 111

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hulladékból, maradékanyagokból, 
algákból, nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagokból és 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
elõállított bioüzemanyagok elérhetõsége 
és az ezekhez kapcsolódó kutatások, 
valamint ezen bioüzemanyagok 
használatával kapcsolatos 
fenntarthatósági kérdések, figyelembe 
véve a hulladékhierarchiát. 

Indokolás

A második generációs bioüzemanyagok valószínűleg fenntarthatósági kérdéseket vethetnek 
fel. Számos bioüzemanyag az invazív fajok közé tartozik, illetve nagy vízigényű. A hulladékból 
előállított bioüzemanyagok fenntarthatósági kérdéseket vethetnek fel, azaz további 
talajerózióhoz vezethetnek, mivel a hulladékot gyakran a tápanyagok és a szén földbe történő 
visszajuttatására használják. A hulladékhierarchia az energia célú használattal szemben 
elsőbbséget élvező újrafelhasználás és újrafeldolgozás elvét vezérelvként kellene szem előtt 
tartani. Jelenleg igen behatárolt a hulladékból származó bioüzemanyag előállításával 
kapcsolatos technológia, úgyhogy van idő annak tisztázására, hogy mely hulladékok és 
maradékanyagok jöhetnek szóba és milyen intézkedéseket kell hozni ezen anyagok 
fenntartható kitermelésének biztosítására.

Módosítás 112

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben a Bizottság korrekciós Bármilyen negatív környezeti vagy 
társadalmi hatás beálltakor a Bizottság 
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intézkedéseket javasol. korrekciós intézkedéseket javasol a 
biomassza cél kiigazítására a 3. cikkben 
megállapítottak szerint. Azonnal 
felfüggeszti a célkitûzést, ha az EU 
bioüzemanyagokra vonatkozó célkitûzése 
a c) pontban említett kedvezõtlen hatást 
váltja ki. A Bizottság az Egyesült 
Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági 
Szervezetével (FAO) való konzultációt 
követõen közleményt ad ki, amelyben 
felsorolja azokat a különleges feltételeket, 
amelyek mellett a célkitűzés 
felfüggeszthetõ.

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy az élelmiszer-termelés elsőbbséget élvez a bioüzemanyag-
termeléssel szemben

Módosítás 113

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – B pont – cím és bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. Ütemterv-előirányzat B. Kötelező érvényű időközi célkitűzésekre 
vonatkozó ütemterv

A 3. cikk (2) bekezdésében említett
ütemterv-előirányzatnak a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében a következő részarányokat 
kell betartania:

A 3. cikk (2) bekezdésében említett
kötelező érvényű időközi célkitűzésekre 
vonatkozó ütemtervnek a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében a következő részarányokat 
kell betartania:

Indokolás

A 2020-ra tervezett EK- és tagállami célok átlagos teljesítése érdekében kötelező érvényű 
időközi célokat is el kell fogadni. A jelen I. melléklet B. részében javasolt ütemterv nagyon 
alacsony értékekről indul, és a 2020. évet megelőző évekre ütemezi a megújuló energiák 
legnagyobb részarányát. Ha ezt az ütemet a tagállamok nem tartják, nehéz lesz a 2020-ra 
kitűzött célt teljesíteniük. Ezért azt a legalapvetőbb minimumnak kell tekinteni.
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Módosítás 114

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 8 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Biodízel (növényi vagy állati eredetű 
olajból előállított, dízelüzemanyag 
minőségű, bioüzemanyagként 
felhasználható metilészter)

FAME (növényi vagy állati eredetű olajból 
előállított, dízelüzemanyag minőségű, 
bioüzemanyagként felhasználható 
metilészter)

Indokolás

A biodízel egyik formája a zsírsav-metil-észter (FAME), ezért az EU-szabályozás tekintetében 
nem szabad ezt az egyet a többinél kedvezőbb helyzetbe hozni. 

Módosítás 115

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 10 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hidrogénnel kezelt növényi olaj
(termokémiai úton hidrogénnel kezelt 
növényi olaj)

Hidrogénnel kezelt növényi olaj vagy állati 
zsír (termokémiai úton hidrogénnel kezelt 
növényi olaj vagy állati zsír)

Indokolás

A 18. cikk tekintetében „zöld” benzint vagy dízelt több eljárás útján is lehet termelni, ideértve 
az állati vagy növényi eredetű olajok hidrogénnel történő kezelését, a biomassza Fischer-
Tropsch-féle kezelését és a biomasszából származó pirolízis olajok finomítását. 

Módosítás 116

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 13 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Benzin Fosszilis eredetű benzin

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a benzin milyen forrásból származik. 
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Módosítás 117

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 14 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Dízel Fosszilis eredetű dízel

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a dízel milyen forrásból származik. 

Módosítás 118

Irányelvre irányuló javaslat
III melléklet – 14 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fosszilis eredetű nehéz fűtőolaj

Módosítás 119

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (3) bekezdésében említett
kritériumok a következők:

Csak a tanúsítási rendszerek esetében kell 
a 13. cikk (3) bekezdésében említett
kritériumokat alkalmazni:

Indokolás

Az üzembe helyezők IV. mellékletben szabályozott képesítése csak akkor szükséges, ha a 
tagállamokban nincs megbízható szakmai képesítés. A gazdasági szereplők szempontjából 
további kötelező érvényű – a tartalom és idő szempontjából nagyon igényes szakmai képzéssel 
párhuzamos – képesítési rendszer csak további felesleges bürokratikus teherhez vezet. 
Amennyiben további képesítések, illetve továbbképző tanfolyamok szükségesek, ezeket a 
piacon megtalálható önkéntes képzés keretében lehet megoldani.
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Módosítás 120

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az V. melléklet törölve

Indokolás

Ezeket a szabványokat a CEN határozza meg.

Módosítás 121

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VI. melléklet törölve

Indokolás

Ezeket a szabványokat a CEN határozza meg.

Módosítás 122

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VII. melléklet A) pontja törölve

Indokolás

Az üvegházhatású gázkibocsátás számításának valós értékeken kell alapulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás további csökkentésével kapcsolatos innováció elősegítésére. 
Diszaggregált értékeket különböző lépésekhez bizonyos feltételek között lehet használni.

Módosítás 123
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Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VII. melléklet B) pontja törölve

Indokolás

Főként a biomasszából előállított folyékony üzemanyagok új generációja tekintetében az 
üvegházhatású gázkibocsátás számításának valós értékeken kell alapulnia az üvegházhatású 
gázkibocsátás további csökkentésével kapcsolatos innováció elősegítésére. A kereskedelmi 
forgalomban nem hozzáférhető termékeket illetően az irányelvben megkérdőjelezhető az 
alapértelmezett értékek beállítása, amely csak a rosszabb teljesítménynek kedvez és a 
fogyasztókat valamint a politikát súlyosan félrevezeti.

Módosítás 124

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A közlekedési célú üzemanyagok, a 
biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

(1) A közlekedési célú üzemanyagok, a 
biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
ahol

E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu –  esca  –
eccs – eccu – eee, ahol

E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

etd  = a szállítás és az elosztás során etd  = a szállítás és az elosztás során 
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keletkező kibocsátások; keletkező kibocsátások;
eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;

esca = a talajban megkötött szénnek a 
jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
következtében bekövetkezett 
felhalmozódásából eredő kibocsátás-
megtakarítások

eccs = a szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarítások;

eccs = a szén megkötéséből és geológiai
tárolásából eredő kibocsátás-
megtakarítások;

eccr = a szén megkötéséből és
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarítások; és

eccu = a szén megkötéséből és
használatából eredő kibocsátás-
megtakarítások; és

eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

Módosítás 125

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások, el , kiszámításához az 
összes kibocsátásokat egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
kiszámítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:

(7) A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások, el , kiszámításához az 
összes kibocsátásokat egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
kiszámítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

ahol: ahol:
el  = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból
származó energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként számítva);

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások (a biomassza-energiából
származó üzemanyag egy egységére jutó 
CO2-egyenérték tömegeként számítva);

CSR = a referencia földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 

CSR = a referencia földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
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tömegében mérve, beleértve a talajt és a 
vegetációt is). A referencia földhasználat 
a 2008 januárjában vagy a nyersanyag 
előállítása előtt 20 évvel aktuális
földhasználat, bármelyik is a későbbi;

tömegében mérve, beleértve a föld alatti és 
föld feletti biomasszát, a hulladékokat, a
talajt, a száraz faágakat és fakitermelésből 
származó termékeket, az IPCC 
üvegházhatást okozó gázok nemzeti 
nyilvántartási rendszereire vonatkozó 
2006. évi Útmutatójának 4. kötetét 
követve). A földhasználatra vonatkozó 
referenciaérték a 2008. januári
földhasználat mértéke. 

CSA = az aktuális földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a talajt és a 
vegetációt is);

CSA = az aktuális földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a föld alatti és 
föld feletti biomasszát, a hulladékokat, a
talajt, a száraz faágakat és fakitermelésből 
származó termékeket, az IPCC 
üvegházhatást okozó gázok nemzeti 
nyilvántartási rendszereire vonatkozó 
2006. évi Útmutatójának 4. kötetét 
követve).

MWCO2 = a CO2 molekuláris tömege = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = a CO2 molekuláris tömege = 
44,010 g/mol;

MWC = a szén molekuláris tömege = 
12,011 g/mol; és

MWC = a szén molekuláris tömege = 
12,011 g/mol; és

P = a növény produktivitása (a
bioüzemanyagokból és egyéb folyékony
bio-energiahordozókból egységnyi 
területen évente előállított energia)

P = a növény produktivitása (a
biomasszából származó közlekedési és 
egyéb folyékony üzemanyagokból
egységnyi területen évente előállított 
energia)

Amennyiben a talaj és a légkör közötti 
széncsere jelentős része CH4 formájában 
történik, ezt figyelembe kell venni a 
széncsere e részével kapcsolatos 
számítások módosításával. E célra a CO2 
molekuláris tömegét a CH4 (MWCH4) 
molekuláris tömegével kell helyettesíteni, 
és meg kell szorozni a CH4 (5) 
bekezdésben szereplő CO2-egyenértékével 
(MWCH4 = a metán molekuláris tömege 
= 16,043 g/mol;)

Indokolás
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A metán erős üvegházhatású gáz, 23-szor erősebb, mint a CO2. Amennyiben a 
metánkibocsátás nagy részben megfelel a  földhasználat megváltozása által okozott teljes 
üvegházhatásgáz-kibocsátásoknak, akkor ezen kibocsátásokat figyelembe kell venni. 

Nem kell újra feltalálni a kereket. Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület 
(IPCC) 2006. évi ülésének az üvetgházgáz-kibocsátással kapcsolatos jelentéskészítésről szóló 
iránymutatásai meghatározták az egységnyi területenként kibocsátott széndioxidra vonatkozó 
értékeket. Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye alapján a tagállamok ezeket az 
értékeket használják.

Módosítás 126

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 7. pont alkalmazásában a következő
értékek használhatók a CSR és a CSA

esetében.

(8) A 7. pont alkalmazásában az 
éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi munkacsoport által kiadott, 
az üvegházhatást okozó gázok nemzeti 
nyilvántartási rendszereire vonatkozó 
2006-os Útmutatóban szereplő értékek 
használhatók a CSR és a CSA esetében.

Földhasználati táblázat A táblázat törölve
Alternatív lehetőségként a tényleges 
értékek használhatók a CSR és a CSA 
esetében.

Alternatív lehetőségként a tényleges 
értékek használhatók a CSR és a CSA 
esetében.

A P kiszámításához a következő értékek 
használhatók fel:

törölve

Táblázat A táblázat törölve
Alternatív lehetőségként használhatók a 
tényleges értékek.

A P esetében a tényleges értékeket kell 
használni.

Indokolás

A földhasználat megváltozásából eredő kibocsátások tekintetében javított módszert javaslunk. 
Az IPCC már 1996-ban bemutatott egy részletes, ám fokozatosan bevezethető módszert a 
földhasználat megváltozására vonatkozóan, amelyet már használnak a Kiotói Jegyzőkönyv 
értelmében készített jelentésekhez. E módszer alkalmazása a földhasználat megváltozása miatt 
fellépő kibocsátások kiszámítására komoly előrelépést jelentene az eljárásban. Komoly érvek 
szólnak a munkacsoport által kidolgozott módszer alkalmazása mellett. A módszer nagyobb 
rugalmasságot tesz lehetővé, és valószínűleg széles körű támogatásra talál, mivel már most 
sok országban alkalmazzák szerte a világban. 
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Módosítás 127

Irányelvre irányuló javaslat
 VII melléklet – C rész – 8 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A földhasználat közvetett 
megváltozása miatt fellépő kibocsátás,
eiluc, értéke 0, amennyiben a 
biomasszából származó 
közlekedésiüzemanyag-termelés olyan 
alapanyagon – például hulladékon –
nyugszik, amelyhez nincs szükség 
szántóföldre, legelőre vagy állandó 
kultúrára. Minden más esetben az eiluc 
értéke legalább 10g CO2/MJ.

Módosítás 128

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 9 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A feldolgozás során keletkező 
kibocsátásokba, ep, beletartoznak a 
feldolgozás során keletkező kibocsátások;
a hulladékokból és a szivárgásokból eredő 
kibocsátások; és a feldolgozáshoz használt 
vegyszerek vagy egyéb termékek 
előállítása során keletkező kibocsátások.

(9) A feldolgozás során keletkező 
kibocsátásokba, ep, beletartoznak a 
feldolgozás során keletkező kibocsátások;
a hulladékokból és a szivárgásokból eredő 
kibocsátások; és a feldolgozáshoz használt 
vegyszerek vagy egyéb termékek 
előállítása során keletkező kibocsátások, a 
növényi maradványok elégetéséből 
származó kibocsátások nélkül.

Módosítás 129

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátásokba, etd, 
beletartoznak a nyersanyagok és a félkész 
anyagok szállítása és tárolása során 

(10) A szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátásokba, etd, 
beletartoznak a nyersanyagok és a félkész 
anyagok szállítása és tárolása során 
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keletkező kibocsátások és a késztermékek 
tárolása és elosztása során keletkező 
kibocsátások.

keletkező kibocsátások és a késztermékek 
tárolása és elosztása során keletkező 
kibocsátások. A közlekedésből és az 
áruszállításból származó, a 6. pont 
értelmében figyelembe veendő kibocsátás 
nem tartozik a 10. pont hatálya alá.

Indokolás

A közlekedésből és az áruszállításból származó kibocsátás magában foglalja a nyersanyagok 
szállításából és tárolásából származó kibocsátást is. Ez a meghatározás lehetetlenné teszi, 
hogy egyértelműen különbséget tegyenek ezek, valamint a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező, a 6. pontban tárgyalt kibocsátások között. A mezőgazdasági 
alapanyag-termesztésből származó üvegházgáz-kibocsátást a csak ebben a szakaszban kell 
figyelembe venni annak érdekében, hogy azokat ne kétszeresen számítsák be.

Módosítás 130

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarításokba, eccs, 
csak azok a kibocsátott CO2 megkötésével 
és tárolásával elkerült kibocsátások 
számíthatók bele, amelyek közvetlenül 
összefüggnek az üzemanyag kinyerésével, 
szállításával, feldolgozásával és 
elosztásával.

(12) A szén megkötéséből és tárolásából 
eredő, az ep értékbe még nem beszámított
kibocsátás-megtakarításokba, eccs, csak 
azok a kibocsátott CO2 megkötésével és 
tárolásával elkerült kibocsátások 
számíthatók bele, amelyek közvetlenül 
összefüggnek az üzemanyag kinyerésével, 
szállításával, feldolgozásával és 
elosztásával.

Módosítás 131

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A szén megkötéséből és
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarításokba, eccr, csak az olyan CO2 
megkötéssel elkerült kibocsátások 
számíthatók bele, amelyek esetében a szén 
biomassza eredetű és azt a fosszilis CO2 

(13) A szén megkötéséből és
felhasználásából eredő kibocsátás-
megtakarításokba, eccu, csak az olyan CO2 
megkötéssel elkerült kibocsátások 
számíthatók bele, amelyek esetében a szén 
biomassza eredetű és azt a fosszilis CO2
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helyettesítésére használják kereskedelmi 
termékekben és szolgáltatásokban.

vagy fosszilis eredetű üzemanyagok
helyettesítésére használják kereskedelmi 
termékekben és szolgáltatásokban.

Indokolás

A megkötött CO2 helyettesítheti a fosszilis forrásokból származó CO2-t, de fosszilis 
üzemanyag-helyettesítés részét is képezheti, például ha alga bioüzemanyag-termeléshez 
használják fel. 

Módosítás 132

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarításokat, eee, csak az 
olyan üzemanyag-előállító rendszerek 
által termelt többlet villamos energia 
vonatkozásában lehet figyelembe venni,
amelyek kogenerációs elven működnek,
kivéve, ha a kogenerációhoz használt 
üzemanyag a mezőgazdasági növény 
maradványon kívüli társtermék. Ennek a 
többlet villamos energiának az 
elszámolásához a kogenerációs egység 
méretét úgy kell tekinteni, hogy az 
megegyezik az ahhoz szükséges minimális 
mérettel, hogy a kogenerációs egység 
szolgáltatni tudja az üzemanyag 
termeléshez szükséges hőt. Az ezzel a 
többlet villamos energiával összefüggésben 
keletkező, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítást 
úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik 
azzal a mennyiségű üvegházhatást okozó 
gázzal, amelyet megegyező mennyiségű
villamos energiának a kogenerációs 
egységben használttal azonos 
üzemanyaggal történő előállítása során
bocsátanának ki.

(14) Amennyiben az üzemanyag-termelési 
eljárás során jelentkező hasznos hőigényt 
elégítenek ki, a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarításokat, eee, az 
üzemanyag-termelési eljárás során 
keletkező hőfeleslegből előállított villamos
energiát figyelembe kell venni, kivéve, ha 
a kogenerációhoz használt üzemanyag a
közlekedési célú bioüzemanyag-termelés 
társterméke. Az ezzel a többlet villamos 
energiával összefüggésben keletkező, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítást úgy kell tekinteni, 
hogy az megegyezik azzal a mennyiségű 
üvegházhatást okozó gázzal, amelyet az 
EU bocsátana ki átlagosan a Közösségben 
megtermelt villamos energia előállítása 
során, illetve amelyet az EU-n kívül 
megtermelt villamos energiát előállító 
ország bocsát ki átlagosan a 
villamosenergia-termelés során.
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Indokolás

Az üvgházhatást okozó gázok kibocsátása terén a többlet villamos energia kapcsán jelentkező 
megtakarításokat az átlagos kibocsátás alapján kell kiszámítani, alternatív módon a 
marginális megközelítést alkalmazva. Ellenkező esetben, csakúgy mint a COM javaslatban, az 
irányelv a fosszilis üzemanyagokat alkalmazó erőműveket a biomasszát alkalmazó 
erőművekkel szemben, mivel az előbbi a magas hatékonyságú kogenerációért jelentős 
forrásokban részesülne. Ehelyett az alacsonyabb üvegházhatást okozó gázkibocsátású 
energiaforrásokat kell jutalmazni.  

Módosítás 133

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ha az üzemanyag-előállítási eljárás 
kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, 
amelynek vonatkozásában a kibocsátást 
számítják és egy vagy több egyéb terméket
(„társtermékek”), akkor az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást meg kell osztani az 
üzemanyag vagy annak köztes terméke és a 
társtermékek között azok 
energiatartalmának arányában (ez utóbbit a 
villamos energián kívüli társtermékek 
esetében az alsó fűtőértéken kell 
meghatározni).

(15) Ha az üzemanyag-előállítási eljárás 
kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, 
amelynek vonatkozásában a kibocsátást 
számítják és egy vagy több egyéb terméket
(„társtermékek”), akkor az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást meg kell osztani az 
üzemanyag vagy annak köztes terméke és a 
társtermékek között azok 
energiatartalmának arányában (ez utóbbit a 
villamos energián, fűtésen vagy hűtésen
kívüli társtermékek esetében az alsó 
fűtőértéken kell meghatározni). 16. 
A Bizottság legkésőbb 2010. január 1-ig 
értékeli, hogy az első albekezdés 
alkalmazásában szükség van-e helyettesítő 
módszer használatára. Az értékelés 
eredményei alapján a Bizottság javaslatot 
tehet a szükséges változtatásokra.  

Indokolás

A társtermékekből származó kibocsátás-megtakarításokat a COM-dokumentum által javasolt 
energiaalapú módszerrel lehet kiszámítani. A társtermékek egy másik folyamatban is jelentős 
szerepet játszhatnak, ahol csökkenthetik a kibocsátást anélkül, hogy feltétlenül magas „alsó 
fűtőértékkel” rendelkeznének. A módosítás felszólítja a Bizottságot annak értékelésére, hogy 
az energiaalapú módszer felváltható-e az összetettebb behelyettesítési megközelítéssel, amely 
valósabb képet adhat a tényleges kibocsátáscsökkentésről.
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Módosítás 134

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A 15. pontban említett számítás 
alkalmazásában a szétosztandó 
kibocsátások az eec + el, + az ep, etd és eee 
azon hányada, amelyre az előállítási 
folyamat azon lépésében 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 üzemanyag 
termékhez kiosztottak.

(16) A 15. pontban említett számítás 
alkalmazásában a szétosztandó 
kibocsátások az eec + el, + az ep, etd és eee 
azon hányada, amelyre az előállítási 
folyamat azon lépésében 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 üzemanyag 
termékhez kiosztottak.

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a dióhéjat.
A negatív energiatartalmú társtermékeket 
nulla energiatartalommal rendelkezőnek
kell tekinteni a számítás során.

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a dióhéjat.
Amennyiben a bioüzemanyaggyártás 
társtermékei magas fehérjetartalommal 
rendelkeznek, a kibocsátási tömegnak a 
szárazanyag-tartalom alapján történő 
meghatározására szolgáló módszert kell
arányosan alkalmazni ezen társtermékek 
esetében a számítás során.

A hulladékokat, a mezőgazdasági növény 
maradványokat, beleértve a szalmát, a 
kipréselt cukornádat, a héjakat, a 
kukoricacsöveket és a dióhéjat, és a nem
bioüzemanyag feldolgozó sorokról 
származó olyan maradékokat, amelyeknek 
nincs potenciális élelmiszer- vagy 
takarmánycélú felhasználási módja, az 
életciklus alatti üvegházhatást okozó 

A hulladékokat, a mezőgazdaságinövény-
maradványokat, beleértve a szalmát, a 
kipréselt cukornádat, a héjakat, a 
kukoricacsöveket és a dióhéjat, és a
talajból visszanyert, nem bioüzemanyag-
feldolgozó sorokról származó maradékokat
az üvegházgáz-kibocsátásnak az ásványi 
eredetű műtrágyák a később termesztett 
növényekkel kapcsolatban történő 
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gázkibocsátásuk tekintetében nulla 
értékkel kell figyelembe venni ezen 
anyagok begyűjtési folyamatáig.

csökkentett mértékű felhasználásának 
köszönhető arányos csökkenése alapján
kell figyelembe venni

A finomítókban előállított üzemanyagok 
esetében a 15. pontban említett számítás 
alkalmazásában az elemzés egysége a 
finomító.

A finomítókban előállított üzemanyagok 
esetében a 15. pontban említett számítás 
alkalmazásában az elemzés egysége a 
finomító.

A „társtermék” kifejezést a 
bioüzemanyaggyártási folyamat alapján 
kell meghatározni. „Társtermék” minden 
olyan termék, amely a 
bioüzemanyaggyártáshoz szükséges 
összetevőknek az alapanyagból való 
kivonásából származik.

Indokolás

A Bizottság úgy véli, hogy a hulladékokból vagy növényi maradványokból készített 
bioüzemanyagok üvegházgáz-kibocsátása szintén a nullával egyenlő. Ugyanakkor ha a 
növényeket, például a szalmát bioüzemanyaggyártási alapanyagként termesztik, nem 
helyénvaló növényi maradványként kezelni őket. Az energiaérték-meghatározási módszert kell 
arra használni hogy a mezőgazdasági termelésből származó kibocsátást felosszák a szalma és 
a gabonanövények között. A „társtermék” Bizottság által javasolt fogalommeghatározása 
nem egyértelmű. 

Módosítás 135

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 16 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a dióhéjat.
A negatív energiatartalmú társtermékeket 
nulla energiatartalommal rendelkezőnek 
kell tekinteni a számítás során.

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a dióhéjat, 
kivéve, ha a bioüzemanyagokat ilyen 
növényi maradványokból készítik.
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Indokolás

A növénymaradványok tervezett kivétele a melléktermékekre vonatkozó kibocsátás-
meghatározás alól, illetve a zéró kibocsátás alkalmazása esetükben módszertani szempontból 
megalapozottnak tűnik, amennyiben ezek a maradványok a rendszerben maradnak, például 
beszántják őket.

Ugyanakkor ha a növényeket, például a szalmát specifikusan bioüzemanyaggyártási 
alapanyagként termesztik, nem helyénvaló növényi maradványként kezelni őket. Ebben az 
esetben a biüzemanyaggyártási alapanyagként szolgáló szalmát és a kukoricát két külön 
kategóriába kell helyezni.

Módosítás 136

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 17 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) A bioüzemanyagok esetében a 4.
pontban említett számítás alkalmazásában 
a fosszilis üzemanyag komparátor EF a 
legutóbbi rendelkezésre álló tényleges 
átlagos kibocsátás a Közösségben 
elfogyasztott benzin és dízel tekintetében a 
[98/70/EK irányelv] értelmében jelentettek 
szerint. Ha nem áll rendelkezésre adat a 
83,8 gCO2eq/MJ értéket kell alkalmazni.

(17) A biomasszából készülő közlekedési 
üzemanyagok esetében a 4. pontban 
említett számítás alkalmazásában a 
fosszilis üzemanyag komparátor EF a 
legutóbbi rendelkezésre álló tényleges 
átlagos kibocsátás a Közösségben 
elfogyasztott benzin és dízel tekintetében a 
[98/70/EK irányelv] értelmében jelentettek 
szerint vagy 83.8 gCO2eq/MJ, amelyik 
érték az alacsonyabb.
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