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RÖVID INDOKOLÁS

Amint azt a Parlament számos állásfoglalásában, köztük a Nemzetközi Kereskedelmi
Bizottság jelentésein alapulókban elismerte, a megújuló energia és az energiahatékony 
technológiák előmozdítása fontos szerepet játszik az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és 
az EU külső energiaforrásoktól való függésének csökkentésében.  A kereskedelempolitika 
jelentős mértékben hozzájárulhat az új, környezetbarát technológiák terjesztéséhez és annak 
biztosításához, hogy a megújuló energia a lehető legnagyobb számú vállalat és háztartás 
számára rendelkezésre álljon, ésszerű költség mellett.

Mindazonáltal a kereskedelempolitika hozzájárulása alapvetően támogató jellegű – a 
szükségtelen korlátok elkerülését és az energiafüggőség mérséklését jelenti.  Ezért a vélemény 
szerényen közelít a kérdéshez, a bizottsági javaslat nemzetközi kereskedelem szempontjából 
legfontosabb vonatkozásaira korlátozódik.  Néhány módosítás célja, hogy átfogó politikai 
iránymutatást nyújtson, mindeközben elismerve, hogy az egyes célkitűzések teljesítéshez 
többféle úton is el lehet jutni.  Ezekben az esetekben nem tűnt praktikusnak vagy hasznosnak 
az összes lehetséges szükségszerű módosítás átvezetése.

A legfontosabb azonban az, hogy – annak elismerése mellett, hogy a megújuló energia 
jelentős mértékben hozzájárulhat az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez – a vélemény 
kiindulópontja az „elsősorban ne árts” alapelve.

Bioüzemanyagok

E tekintetben világos, hogy a helyzet jelentősen megváltozott 2007 januárja óta, amikor a 
Bizottság a megújuló energiának a benzin és dízelüzemanyaghoz képesti részarányára 10%-os 
kötelező célkitűzést javasolt 2020-ra.  Az élelmiszerárak magasra szöktek (a Világbank 
átlagosan 83%-ra becsüli az emelkedést az elmúlt három évben), emellett számos fejlődő 
országnak egyre nagyobb gondot jelent, hogy lakosságát megfelelő élelmiszerellátáshoz 
juttassa.  

Robert Zoellick, a Világbank elnöke nemrégiben megjegyezte: „Az emelkedő élelmiszerárak 
és ennek az éhezésre, alultápláltságra és a fejlődésre gyakorolt hatása azzal fenyeget, hogy 
100 millió ember süllyed további szegénységbe. A magas élelmiszerárak több mint 2 milliárd 
ember számára jelentenek mindennapi küzdelmet és áldozatot, köztük többeknek a túlélésért 
folytatott harcot, kilátásban lévő segítség nélkül. Az alultápláltság nem csak ezt, hanem a 
következő generációt is fenyegeti.”  Ezen felül az ENSZ az élelemhez való jogról szóló, 
egymást követő jelentéseiben kifejezésre jutott az aggodalom, hogy az élelmiszer üzemanyag-
előállításra történő fordítása az alultápláltság növekedésének veszélyét rejti magában. 

Ugyanakkor becslések szerint 2007-ben az Egyesült Államok kukoricatermelésének közel 
egynegyedét bioüzemanyag-előállításra használták, míg a Science folyóirat felvetette, hogy a 
kukoricából előállított etanol miatt 30 év alatt kétszeresére nő az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása.  Ezért igen fontos a kötelező 10%-os célkitűzés felülvizsgálata, valamint 
emlékeztetni kell arra, hogy az Európai Tanács 2007. márciusi következtetéseiben e 
célkitűzést a második generációs (inkább hulladékból, mint élelmiszernövényekből származó) 
bioüzemanyagok kereskedelemi forgalmazásra alkalmassá válásának feltételéhez kötötte.
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A vélemény ezért a 10%-os célkitűzés teljesítési határidejének elhalasztását javasolja, 
valamint felülvizsgálati záradék bevezetését annak érdekében, hogy a célkitűzés a második 
generációs üzemanyagok fejlődésének fényében felülvizsgálható legyen.  A vélemény 
törekszik a Bizottság által javasolt fenntarthatósági követelmények szigorítására, elkerülendő 
azt az abszurd helyzetet, amelyben az éghajlatváltozás elleni küzdelmet magában foglaló 
politika az erdőirtás ösztönzésének révén ellentétes hatást ér el.

Ezzel elismeri, hogy noha a tanúsítás fontos dolog, hatékonysága korlátozott.  A probléma 
nem csupán az, hogy elkerüljük az érintetlen erdők bioüzemanyag-termelésre való 
felhasználását – amit a Bizottság sem tart kívánatosnak – hanem az is, hogy elkerüljük a 
létező mezőgazdasági területek bioüzemanyag-termelésre való átállítását, úgy hogy közben a 
korábbi élelmiszernövény-termesztés vagy állattenyésztés más, környezetvédelmi 
szempontból érzékeny területre helyeződik át.  Ezért a tanúsítási eljárásnak a bizottsági 
javaslatban foglaltaknál sokkal átfogóbbnak kell lennie.

Végezetül az is fontos, hogy a bioüzemanyagok szállítása vagy az előállításukhoz felhasznált 
nyersanyagok ne okozzanak oly mértékű üvegházhatást okozó gázkibocsátást, amely aláássa 
az általános környezeti előnyt.  Ennek legtalálóbb példája az úgynevezett „splash and dash” 
kereskedelem, amelynek során a bioüzemanyagot az Egyesült Államokba exportálják, hogy 
onnan kis mennyiségű ásványi olaj hozzáadása után újra exportálják, ily módon szert téve 
többféle támogatásra is.  Azonban, mivel a létező dömping elleni és támogatás elleni 
szabályok lehetővé teszik az ilyen gyakorlat elleni fellépést, szükségtelennek tűnik e célból 
különleges módosítások beterjesztése.

Egyéb kérdések

Míg a bioüzemanyagok és ezek mezőgazdasági kereskedelemre és élelmiszer-biztonságra 
gyakorolt hatása a legfontosabb, nemzetközi kereskedelmet érintő probléma, melyet a javaslat 
felvet, nem szabad megfeledkezni a megújuló energiával kapcsolatos technológiák fejlődése 
által nyújtott kereskedelmi előnyökről.  Már akad példa olyan európai vállalatokra, amelyek 
elsőként cselekvőként előnyös helyzetbe kerültek a szél- vagy napenergia-technológia terén, 
mely szilárd alapot teremtett számukra a szabadalmaztatási és exportüzletekhez.  

A megújuló energiára vonatkozó 20%-os általános célkitűzés továbbra is ösztönzést biztosít a 
kutatáshoz és technológiai előrelépéshez. Mindazonáltal gondoskodni kell arról, hogy az 
energiaügyi és éghajlatváltozási csomag egyik eleme se ássa alá a tagállamok betáplálási 
tarifa alkalmazására való képességét, mely már bizonyította hatékonyságát a megújuló energia 
előmozdítása terén.  Megfontolást érdemel továbbá a többoldalú és kétoldalú kereskedelmi 
tárgyalások folyatása a megújulóenergia-technológiák terén tett előrelépések legszélesebb 
körben való terjesztése érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:
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Módosítás 1

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 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak.

(6) A növekvő élelmiszerárak és 
élelmiszerhiány, különösen a 
kiszolgáltatott helyzetű fejlődő 
országokban, a második generációs 
bioüzemanyagok 2020-ig bekövetkező
kereskedelmi forgalomba kerülésével 
kapcsolatos kételyekkel együtt elegendő 
okot szolgáltatnak a kötelező 10%-os 
célkitűzés helytállóságának 
megkérdőjelezéséhez.

Indokolás

Az Európai Tanács határozata, mely a bioüzemanyagra vonatkozó célkitűzést a fenntartható 
fejlődés és kereskedelem szempontjából megfelelő második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalomba kerülésének feltételéhez kötötte, a szükséges „biztonsági szelep” 
szerepét töltötte be, ennek fontossága pedig még nyilvánvalóbbá vált a termékek árának 
emelkedésével.  A Bizottság eltökélten ragaszkodik a célkitűzés megtartásához, tekintet nélkül 
a megváltozott körülményekre, ez pedig nem fogadható el.  

Módosítás 2

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 célkitűzést
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló
energia részarányára vonatkozó összes 
célkitűzést felülvizsgálni 2015-ig.
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Indokolás

Lásd az előző indokolást.

Módosítás 3

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
energiára vonatkozó célkitűzést 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 felülvizsgált 
célkitűzést és/vagy 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 és szociális költségeket 
illető, az energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.
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Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35a) A bioüzemanyagok éghajlatváltozás 
elleni küzdelemhez való hozzájárulásának 
maximalizálása érdekében intézkedéseket 
kell hozni annak biztosítására, hogy a 
nyersanyagként szolgáló növényeket az 
üzemanyagot előállító üzemekhez a lehető 
legközelebb termesszék;

Indokolás

A nyersanyag és a bioüzemanyag az előállító üzemekhez történő szállítása további 
üvegházhatást okozó gázkibocsátást eredményez. Ez elkerülhető a lehető legközelebbi 
előállító üzem használatával.

Módosítás 5

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 
követelményeinek is. Ezeknek a 
kritériumoknak a harmadik országokból 
származó behozatalra való alkalmazása 
adminisztratív és technikai szempontból 
megvalósíthatatlan.

(40) A bioüzemanyagoknak és egyéb 
folyékony bio-üzemanyaghordozóknak 
meg kell felelniük az EU agrár-
környezetvédelmi követelményeinek.

Indokolás

A Bizottság javaslata az európai mezőgazdasági termelőket versenyhátrányba kényszeríti és 
csökkenti a bioüzemanyagokra való átállás általános környezeti előnyeit.  Noha nem 
lehetséges minden esetben a harmadik országbeli exportőröktől az európai normáknak való 
megfelelést megkövetelni, ezt a megközelítést mégsem lehet eleve elvetni.  
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energiának 
a végső fogyasztásban betöltött részaránya 
2020-ban legalább az átfogó 
célkitűzésükben erre az évre az I. melléklet 
A. részében szereplő táblázat harmadik 
oszlopa szerint megállapított részarány.

3. A 20%-os átfogó célkitűzés elérése 
érdekében a tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energiának 
a végső fogyasztásban betöltött részaránya 
2020-ban legalább az átfogó 
célkitűzésükben erre az évre az I. melléklet 
A. részében szereplő táblázat harmadik 
oszlopa szerint megállapított részarány.

Indokolás

Bár a Tanács 2007. március 8–9-i brüsszeli ülésén egyetértés született a megújuló 
forrásokból előállított energiának 2020-ra a végső fogyasztásban betöltött 20%-os 
részarányával mint kötelező átfogó uniós célkitűzéssel kapcsolatban, ez célkitűzés nem jelenik 
meg egyértelműen a Bizottság javaslatában.

Módosítás 7

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 
közlekedésben felhasznált részaránya
2025-ben legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a.

Indokolás

A 2020-as célkitűzés már nem tűnik megfelelőnek, tekintettel a gyorsan növekvő 
élelmiszerárakra, a sok fejlődő országban gondot jelentő megfelelő élelmiszerellátásra és a 
második generációs bioüzemanyag kereskedelmi szempontból életképes forgalmazása 
megvalósulásának kétséges dátumára.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. cikk
A második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalomba kerülésének 

felülvizsgálata
A Bizottság 2015. szeptember 1-ig 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a második 
generációs bioüzemanyagok kereskedelmi 
szempontból életképes forgalmazásával 
kapcsolatos előrelépésről, mely 
tartalmazza a 3. cikk (3) bekezdésének 
első albekezdésében foglalt célkitűzés 
szükség szerinti felülvizsgálatára 
vonatkozó javaslatot.

Indokolás

Mivel a 2007 márciusában Brüsszelben rendezett Európai Tanács a 10%-os célkitűzést a 
fenntartható második generációs bioüzemanyagok kereskedelmi forgalomba kerülésének 
feltételéhez kötötte, kívánatosnak tűnik a felülvizsgálati záradék bevezetése, hogy a 
technológiai fejlődés fényében a célkitűzés kiigazítható legyen.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A nemzeti cselekvési tervek felfüggesztése
A tagállamok módosíthatják nemzeti 
cselekvési terveiket és felfüggeszthetik a 3. 
cikk (3) bekezdésének való megfelelési 
kötelezettségüket, ha az élelmiszer- és 
takarmányárak jelentős mértékben 
emelkednek.
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Indokolás

A mezőgazdasági nyersanyagok növekvő használata nem vezethet az élelmiszer- és 
takarmányárak jelentős mértékű növekedéséhez.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E bekezdés alkalmazásában a rendszerek és 
berendezések konverziós hatékonyságának 
és input-output arányának értékelésekor a 
tagállamok közösségi vagy ezek hiányában
nemzetközi eljárásokat alkalmaznak, 
amennyiben léteznek ilyenek.

E bekezdés alkalmazásában a rendszerek és 
berendezések konverziós hatékonyságának 
és input-output arányának értékelésekor a 
tagállamok nemzetközi eljárásokat, vagy 
ezek hiányában közösségi eljárásokat 
alkalmaznak, amennyiben léteznek ilyenek.

Indokolás

A nemzetközi szabványok előnyben részesítése kisebb valószínűséggel okoz problémát a 
Kereskedelmi Világszervezet kereskedelem műszaki akadályairól szóló megállapodása 
tekintetében.  A közös nemzetközi szabványok előmozdítása nagyságrendi megtakarításokat 
tenne lehetővé, ösztönözve ezáltal a bevált technológiák gyors átvételét nemzetközi szinten.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

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 
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:

(3) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat
csak fenntartható forrásból lehet 
előállítani, és követelmény, hogy a 
tüzelőanyag forrása visszakövethető 
legyen, hogy a felhasznált vagy hozzáadott 
fosszilis üzemanyag a lehető legközelebbi 
előállító üzemből származzon, és hogy a 
termelési láncok tanúsítvánnyal 
rendelkezzenek, valamint biztosítsák, 
többek között, a következőket:
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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) nincs semmilyen jelentős negatív hatás 
a biológiai sokféleségre;

aa) nem történik közvetett erdőirtás annak 
eredményeként, hogy az előzőleg 
élelmiszer-termesztésre használt 
földterületet használják bioüzemanyag-
termelésre úgy, hogy közben a korábbi 
tevékenység más, környezetvédelmi 
szempontból érzékeny területre, például 
erdőkre helyeződik át; 

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

b) a nyersanyag nem származik
természetvédelmi célokra kijelölt
területekről, hacsak nem bizonyítható, 
hogy a nyersanyagtermelés nem ellentétes 
az említett célokkal; 

c) a biológiai sokféleség szempontjából 
nagy értéket képviselő gyepterület, azaz 
nagy fajgazdagságot mutató nem trágyázott 
és nem degradálódott gyepterület.

c) a nyersanyag nem származik a biológiai 
sokféleség szempontjából nagy értéket 
képviselő gyepterületről, azaz nagy 
fajgazdagságot mutató nem trágyázott és 
nem degradálódott gyepterületről;

ca) nincs semmilyen jelentős negatív 
hatás a vízkészletekre. 

A Bizottság meghatározza a kritériumokat,
valamint a földrajzi térségeket, amelynek 
figyelembevételével megállapítható, hogy 
mely gyepterületekre terjed ki a c) pont 
alkalmazási területe. 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 Bizottság meghatározza a kritériumokat, 
amelynek figyelembevételével 
megállapítható, hogy mely
nyersanyagokra terjed ki az a), aa), c) és 
ca) pont alkalmazási területe. Az irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ilyen intézkedést a 
21. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Indokolás

Hogy biztosak legyünk a környezetre gyakorolt pozitív hatásban, a bioüzemanyagoknak meg 
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kell felelniük a fenntarthatósági követelményeknek.  A bizottsági javaslat pontjait ki kell 
egészíteni a meglévő élelmiszer-termelés környezeti szempontból érzékeny területre történő 
áthelyeződése veszélyének kezelése érdekében.  A vízfelhasználás is rendkívül fontos kérdés, 
ha az élemiszer-biztonságot kell biztosítani.  

Módosítás 12

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat 
nem lehet az ezekre az árukra exportadót 
vagy mennyiségi korlátozást alkalmazó, 
vagy nemzetközi élemiszersegélyben 
részesülő, vagy a Bizottság által indított 
dömpingellenes, illetve támogatásellenes 
vizsgálat alatt álló harmadik országból 
importálni, vagy onnan importált 
nyersanyagból előállítani;

Indokolás

A megújuló energiáról szóló irányelv gondoskodni fog ösztönzőkről – magasabb árak 
formájában – az EU és harmadik országok bioüzemanyag-előállítói számára.  Azonban 
azoknak az országoknak, amelyek már gazdasági hasznot húznak exportadók vagy 
korlátozások révén, nem szabad második gazdasági ösztönzőt biztosítani az európai 
adófizetők költségére történő európai piacra jutás révén.  

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az e cikknek megfelelően előállított 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-energiahordozóknak az (1) 
bekezdésben említett célokra való
figyelembevételét a tagállamok más
fenntarthatósági indokok alapján nem 
utasíthatják el.

(6) Az (1) bekezdésben említett célokra 
való tekintettel, fenntarthatósági indokok 
alapján a bioüzemanyagokra és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókra 
vonatkozó szigorúbb védintézkedéseket 
bevezetni kívánó tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy ezek az 
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intézkedések megfelelnek a 
szerződéseknek, továbbá ezekről 
értesíteniük kell a Bizottságot.

Indokolás

A fenntarthatósági normák hatékonyságának bizonytalansága miatt a tagállamok számára 
lehetőséget kell biztosítani, hogy szigorúbb normákat szabjanak meg, a szubszidiaritás 
elvének megfelelően, hogy a bevált gyakorlatokból való tanulás folyamata megvalósulhasson.  
Ez nem torzítja a piacot, hiszen mindenkinek továbbra is meg kell felelnie a módosított 3. cikk 
(3) bekezdésében leírt kötelezettségeknek.  E megközelítés összhangban van a Szerződés 176. 
cikkében megállapított lehetőséggel. 

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság évente jelentést nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
a 4. bekezdésnek megfelelően elfogadott 
megállapodásokról.

Indokolás

A nyitottság és átláthatóság érdekében rendszeres jelentésekre van szükség, továbbá annak 
érdekében is, hogy az európai mezőgazdasági termelők bízzanak abban, hogy a Bizottság 
által köthető megállapodások előnyeit élvező harmadik országok termelőivel egyenlő 
feltételek mellett versenyeznek.
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