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RÖVID INDOKOLÁS

A 2007-es „európai megújulóenergia-útitervről” szóló, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi 
Bizottság számára készített véleményében a Regionális Fejlesztési Bizottság sürgette az 
Európai Bizottságot, hogy mihamarabb tegyen javaslatot egy, a megújuló energiaforrásokkal 
foglalkozó irányelvre, amely magában foglal a megújuló energia támogatásának eszközeire, a 
technológiaátadásra, illetve az efféle energiaforrások jelentette lehetőségek kihasználása során 
alkalmazott legjobb gyakorlatok terjesztésére vonatkozó javaslatokat is. 

Emlékeztetnünk kell arra is, hogy a Bizottság támogatta azt az általános célkitűzést, hogy a 
megújuló energiaforrások felhasználásának aránya 2020-ra érje el a 25%-ot, és hogy 
egyértelmű kötelező célkitűzéseket határozzanak meg az elektromos áram, a közlekedés, a 
fűtés és a hűtés ágazatokra. A Bizottság felszólította az EU-t, hogy a szubszidiaritás elvének 
megfelelően tisztázza, milyen szerepet töltenek be, illetve milyen jogokkal és 
kötelezettségekkel rendelkeznek a regionális és helyi hatóságok a politika megvalósításában.

Az új európai energiapolitikát támogatni kell, mivel teljes mértékben tiszteletben tartja a 
tagállamok energiaösszetétel tekintetében fennálló választását, valamint az elsődleges 
energiaforrások feletti szuverenitásukat, ugyanakkor a tagállamok közötti szolidaritáson 
alapul, annak érdekében, hogy biztosítsa az éghajlatváltozás és a környezetvédelmi 
fenntarthatóság előmozdítása jelentette kihívás integrált megközelítését. Hangsúlyoznunk 
kell, hogy a megújuló energiaforrásokat használó energiapolitika a regionális lehetőségek 
kihasználásán és a régiók igényeinek kielégítésén keresztül lehetővé teszi a decentralizált 
energiapolitikát. Az illetékes hatóságok számára ezért meg kell adni az ezen célkitűzések 
eléréséhez szükséges eszközöket. Fontos, hogy a tagállamok valamennyi lehetséges 
megújulóenergia-technológia alkalmazását fontolóra vegyék.

A Bizottságot fel kell kérni arra, hogy – amennyiben műszakilag megvalósítható – tegye 
kötelezővé a kapcsolt energiatermelést, ha biomasszából megújuló energiát állítanak elő. A 
Bizottságnak továbbá tanulmányoznia kellene, milyen hatással vannak a fatüzelésű 
kazánokkal kapcsolatos projektek a faágazat helyi és fenntartható fejlődésére, mivel ez az 
ágazat fontos szerepet játszik a regionális fejlődésben és a vidéki gazdaságok dinamizálásban. 

Ebben az összefüggésben a tagállamoknak és a régióknak támogatniuk kellene a megújuló 
energiaforrások fejlesztésében résztvevő valamennyi helyi szereplő – helyi és regionális 
hatóságok, mezőgazdasági és erdészeti gazdálkodók, vállalkozók és területrendezők, 
egyetemek, kutatók és magánszemélyek – kezdeményezéseit és tevékenységeit. Ezenkívül 
támogatniuk kell a köz- és magánszféra partnerségek kialakulását, és fejleszteniük kell az 
előállított megújuló energia ellátási és forgalmazási láncát. 

A regionális és helyi hatóságoknak példáként kell szolgálniuk az európai polgárok előtt 
azáltal, hogy épületeikben megújuló energiaforrásokat felhasználó technológiákat 
alkalmaznak, támogatják járműveikben a bioüzemanyag használatát, és energia-megtakarítást 
érnek el energetikailag hatékony berendezések üzembe állítása révén.

Hangsúlyoznunk kell, hogy a megújuló energiaforrások használata, illetve a berendezések és 
gépek előállítása Európa-szerte számos régióban fejlődési lehetőségeket kínál, különösen ott, 
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ahol a munkahelyteremtési lehetőségek korlátozottak.

Továbbra is jelentős mértékű kutatásra, termékfejlesztésre, reklámozásra és a legjobb 
gyakorlatok kicserélésre van szükség ahhoz, hogy teljes mértékben kihasználjuk a megújuló 
energiaforrásokat.

Erőteljesen hangsúlyozni kell a megújuló energiaforrások regionális szempontból fennálló 
értékét. Ezért fontos, hogy a megújuló energiaforrások alkalmazása olyan célt szolgáljon, 
amely egyértelműen rendelkezik hozzáadott értékkel. 

MÓDOSÍTÁS

A Regionális Fejlesztési Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A megújuló energiákat támogató 
energiamodell eléréséhez szükséges olyan 
stratégiai együttműködés létrehozása, 
amelyben a régiók és a helyi hatóságok a 
tagállamokkal együtt vesznek részt abból a 
célból, hogy azokat is bevonják a modell 
fejlesztésébe.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

38a. A mély, lecsapolatlan, magas 
széntartalmú talajjal vagy növényzettel 
borított földterületet sem szabad más, 
olyan megújulóenergia-projektek 
kifejlesztésére használni, mint amilyen a 
szélerőművek építése és az azokhoz vezető 
utak – ideértve az ideiglenes utakat is – és 
egyéb infrastruktúra megépítése. Az ilyen 
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fejlesztéseknek az ősmocsarakra gyakorolt 
hatása elkerülhetetlenül a tőzegmocsarak 
nagy területének kiszáradásához vezetne 
és így a légkörbe kerülne a talajban tárolt 
szén, ami széndioxid-képződést 
eredményezne. 

Indokolás

A tőzeges földerület széncsapda. A szélerőműparkok, ideiglenes utak és más infrastruktúra 
megépítése a természetes vízelvezetés zavarához és a tőzeges földterületek kiszáradásához 
vezet, ezáltal hatalmas mennyiségű szén-dioxidot bocsát ki a légkörbe, így több 
szénkibocsátást eredményezve, mint amennyit a szélerőműpark valaha is kivált.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az aránytalanul nagy közigazgatási 
terhek elkerülése érdekében az általános 
bioüzemanyag-előállítási módokhoz meg 
kell határozni az alapértelmezett értékek 
jegyzékét. A bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók mindig 
jogosultak az üvegházhatásúgáz-
megtakarítás jegyzékben megállapított 
szint jóváírására. Ha egy előállítási módra 
megállapított üvegházhatásúgáz-
megtakarítás alapértelmezett értéke 
alacsonyabb, mint az üvegházhatásúgáz-
megtakarítások megkövetelt minimális 
szintje, a minimumszintnek való 
megfelelésüket igazolni kívánó 
termelőknek bizonyítaniuk kell, hogy az 
előállítási folyamatukból eredő tényleges 
kibocsátások alacsonyabbak az 
alapértelmezett értékek kiszámításakor 
feltételezett értékeknél.

(45) Az aránytalanul nagy közigazgatási 
terhek elkerülése érdekében az általános 
bioüzemanyag-előállítási módokhoz meg 
kell határozni az alapértelmezett értékek 
jegyzékét. A bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók mindig 
jogosultak az üvegházhatásúgáz-
megtakarítás jegyzékben megállapított 
szint jóváírására, mindamellett, hogy az 
semmi esetre sem járhat azon tagállamok 
és régiók hátrányos 
megkülönböztetésével, amelyek területei a 
talaj jellege, az éghajlat és a 
nyersanyagok miatt viszonylag kevéssé 
termékenyek. Ha egy előállítási módra 
megállapított üvegházhatásúgáz-
megtakarítás alapértelmezett értéke 
alacsonyabb, mint az üvegházhatásúgáz-
megtakarítások megkövetelt minimális 
szintje, a minimumszintnek való 
megfelelésüket igazolni kívánó 
termelőknek bizonyítaniuk kell, hogy az 
előállítási folyamatukból eredő tényleges 
kibocsátások alacsonyabbak az 
alapértelmezett értékek kiszámításakor 
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feltételezett értékeknél.

Indokolás

A tagállamok és harmadik országok közötti megkülönböztetés megelőzésére.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Az ezen irányelv szerint hozott, az 
EK-Szerződés 87. cikke értelmében állami 
támogatásnak minősülő támogatási 
intézkedéseket azok végrehajtása előtt az 
EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése 
alapján a Bizottsághoz jóváhagyásra be 
kell jelenteni. A Bizottság részére ezen 
irányelv alapján adott tájékoztatás nem 
mentesíti a tagállamokat az EK-Szerződés 
88. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bejelentési kötelezettség alól.

(51) A tagállamok, régiók és helyi 
hatóságok megteremthetik az állami 
támogatás lehetőségeit a megújuló 
energiák támogatása érdekében, mivel 
azok kezdetben drágábbak annál az 
energiánál, amelyet kiváltanak, úgy, hogy 
ebből kifolyólag az energiapiacra való 
behatolásuk ne jelentsen rövid távú 
kereskedelmi előnyöket vagy alacsonyabb 
fogyasztói árakat. Az ezen irányelv szerint 
hozott, az EK-Szerződés 87. cikke 
értelmében állami támogatásnak minősülő 
támogatási intézkedéseket azok 
végrehajtása előtt az EK-Szerződés 88. 
cikkének (3) bekezdése alapján a 
Bizottsághoz jóváhagyásra be kell 
jelenteni. A Bizottság részére ezen irányelv 
alapján adott tájékoztatás nem mentesíti a 
tagállamokat az EK-Szerződés 88. 
cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési 
kötelezettség alól.

Indokolás

Az alternatív energiák tagállami támogatásának legjobb módja azoknak az állami 
támogatások körébe való bevonása, az ilyen energiák népszerűsítésére.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

51a. Elismert tény, az innováció és a 
fenntartható energiapolitika lehetőséegt 
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nyújt a gazdasági növekedés 
megalapozására. A megújulóenergia-
termelés gyakorta múlik helyi vagy 
regionális KKV-ken. Fontosak azok a 
növekedési és foglalkoztatási lehetőségek, 
amelyeket a megújulóenergia-
beruházások keltenek valamely 
tagállamban.  Ezért a Bizottságnak és a 
tagállamoknak támogatniuk kell a 
nemzeti és regionális fejlesztési 
intézkedéseket ezen a területen, 
ösztönözniük kell a megújulóenergia-
termelés bevált gyakorlatainak a helyi és 
regionális fejlesztési kezdeményezések 
közötti cseréjét, valamint elő kell 
mozdítaniuk a strukturális pénzeszközök e 
területen való felhasználását; 

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
Article 3  paragraph 3  subparagraph 1

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 legyen.

3. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból és 
fenntartható tőzeglelőhelyekből előállított 
energiának a közlekedésben felhasznált 
részaránya 2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 10 %-a 
legyen. 

Indokolás

A fenntartható tőzeg regionális és helyi szinten számos tagállamban fontos hő-és 
áramtermelési forrás, amely kielégíti a decentralizált és sokféleséggel jellemezhető 
energiarendszerek igényeit. A tőzegből előállított közlekedési üzemanyag teljesítené az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésével kapcsolatos követelményeket, az 
éghajlatra ugyanis ugyanolyan pozitív hatása van, mint a többi bioüzemanyagnak. A tőzegből 
előállított közlekedési üzemanyag elősegítené a második generációs Fischer Tropsch 
technológia kereskedelmét is. A tőzegből előállított közlekedési üzemanyag ezenkívül 
csökkentené az EU importtól és olajtól való függőségét.
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Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
Article 4  paragraph 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok elfogadják nemzeti 
cselekvési tervüket.

1. A tagállamok elfogadják helyi és 
regionális szinten kidolgozott, a 
területfejlesztési és terület-felhasználási 
politikákhoz igazodó energia cselekvési 
tervek alapján kidolgozott nemzeti 
cselekvési tervüket; a tagállamok a 
nemzeti cselekvési tervek előkészítésének 
korai szakaszában aktív konzultációt 
folytatnak a helyi hatóságokkal és a 
regionális tervezés szakembereivel, és 
bevonják őket ebbe.

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések 
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések 
elérésére alkalmas, regionális illetve helyi 
szinten meghozandó intézkedéseket, 
beleértve a meglévő biomassza erőforrások 
fejlesztésére és az új, különféle 
felhasználásokra szolgáló biomassza 
erőforrások mozgósítására vonatkozó 
nemzeti és regionális politikákat, és a 12–
17. cikkben foglalt követelmények 
teljesítése érdekében meghozandó 
intézkedéseket.

1a. A Bizottság részletes iránymutatást 
nyújt a helyi és regionális hatóságoknak a 
nemzeti cselekvési tervek végrehajtásában 
betöltendő aktív szerepükről és 
hatásköreikről, a megújulóenergia-
felhasználás létező bevált gyakorlatokon 
alapuló használatának gyakorlati példái 
mintájára.
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
Article 12 paragraph 1  point e a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) a nemzeti jogszabályok és igazgatási 
eljárások lehetővé teszik és támogatják a 
köz- és magánszféra partnerségeket, 
valamint – a lisszaboni stratégia 
szellemében – regionális innovációs 
csoportosulások kialakulása érdekében 
támogatják a vállalatok, az állami szektor, 
az iskolák és az egyetemek közötti 
kölcsönös együttműködési lehetőségeket.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
Article 12  paragraph 1 – subparagraph f

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(f) a kisebb projektek számára könnyített 
jóváhagyási eljárást dolgoztak ki; továbbá

(f) könnyített jóváhagyási eljárást 
dolgoztak ki a kisebb projektek számára, 
valamint a decentralizált megújuló 
eszközök számára, mint például a 
fényelektromosságon, a termikus 
napenergián alapuló eszközök, a 
kisméretű biomassza-kemencék, a 
kisméretű, biogázzal üzemelő kapcsolt 
energiatermelő mikroegységek, amelyek 
esetében a jóváhagyási eljárást az illetékes 
kormányzati szervnek benyújtott egyszerű 
bejelentés váltja fel; továbbá

Indokolás

A nehézkes jóváhagyási eljárás helyett alkalmazott egyszerű bejelentés felgyorsítja a 
megújuló energia előállítására szolgáló, kisméretű és decentralizált eszközök elterjedését.
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Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
Article 12  paragraph 4  point a

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) olyan épületenergia-hatékonyság, 
amelynek fő jellemzői a szigetelési 
előírások és a használt fűtési technológia 
– ideértve a kombinált hő- és 
villamosenergia-termelést – kombinálása.

Indokolás

Az új épületek építésekor a megújuló energiák használata sok esetben megvalósítható jelentős 
többletköltségek nélkül. De további technológiai választási lehetőségeknek is nyitva kell 
állniuk a befektetők előtt, mivel azok gyakorta még költséghatékonyabban járulnak hozzá az 
ellátás biztonságának és az éghajlat védelmének céljaihoz. A meglévő épületek esetében 
azonban gyakran magas többletköltségekkel jár a megújuló energiák használatához szükséges 
berendezések későbbi beszerelése, és e költségek esetenként változnak. Itt a kormányzati 
pénzügyi támogatásnak nagyobb értelme van, mint az építkezési szabályozásoknak, amelyek 
jelentősen emelnék a költségeket a meglévő épületek esetében és bürokratikus ellenőrzési 
eljárásokkal járnának.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
Article 12  paragraph 5 – sub-paragraph 1

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását. 
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

5. Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását, 
főleg a városi térségekben, ahol ezeket a 
rendszereket különösen használják. A 
tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy 
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
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előmozdítására.

Indokolás

Az EU regionális politikája szempontjából kulcsfontosságú kihangsúlyozni a megújuló 
energiaforrások városi dimenzióját, a megújuló energiával üzemeltetett fűtő- és 
hűtőrendszerek népszerűsítésével összefüggésben.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
Article 13  title

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Tájékoztatás és képzés Tájékoztatás, képzés és kutatás

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
Article 13  paragraph 4 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok támogatják a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos kutatást, 
valamint a kutatási központok és az ipar 
közötti, az új technológiák 
megvalósításának elősegítésére és a 
termékfejlesztés előmozdítására irányuló 
kapcsolatok kialakítását.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
Article 13  paragraph 3

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 

3. A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki – amennyiben azok még nem 
állnak rendelkezésre a vonatkozó nemzeti 
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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.

képzési programokban – 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.

Indokolás

A szakképzés magas színvonalára figyelemmel a legtöbb tagállamban ez a javasolt tanúsítási 
rendszer túl sok tényezőre kiterjed.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
Article 13  paragraph 4 a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok megállapodnak a 
regionális és helyi hatóságok bevonásával 
zajló együttműködés elveinek 
kialakításában, hogy lehetővé tegyék ez 
utóbbiak számára a teljes részvételt az 
információs, figyelemfelkeltő, útmutató és 
képzési programok kifejlesztésében.

Indokolás

A regionális és helyi hatóságok fontos szerepet töltenek be az oktatásban és képzésben, és 
egyre gyakrabban fordulnak hozzájuk a polgárok azzal a kéréssel, hogy javítsák a jelenleg 
nyújtott információk színvonalát.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
Article 14  paragraph 2

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
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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.

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, és 
amennyiben a kombinált hő- és 
villamosenergia termelő erőművek 
működését ez nem érinti.

Indokolás

A megújuló energiák, valamint a kombinált hő- és villamosenergia-termelés 
népszerűsítésének és használatának egyaránt célja az ellátás biztonságának fokozása és az 
éghajlat védelme, és azokat egyformán fontos eszköznek kell tekinteni e célok teljesítésében. 
Egyedi esetekben az érintett erőmű ellátás biztonságához és éghajlat védelméhez való 
hozzájárulását értékelni kell, egyidejűleg figyelembe véve a gazdasági vonatkozásokat is. 

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
Article 15  paragraph 3

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 

3. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat 
nem lehet az alábbi területekről származó 
nyersanyagból előállítani:
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besorolású-e:

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

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

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

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

(c) olyan területek, amelyek esetében a 
földhasználatot illegális módon 
megváltoztatták, vagy az eredeti vizes 
élőhelyeket elpusztították, ami a talaj 
szénkészletének kimerüléséhez vezethet.

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.

Indokolás

A „jelentős emberi tevékenységtől mentes erdő”15. cikk (3) bekezdés a) pont szerinti eredeti 
meghatározása nem pontos, főként statisztikai célokra használt terminust tartalmaz, amelynek 
következtében nem értelmezhető egyértelműen, mely erdők tartoznak ebbe a kategóriába. 
Egyes esetekben a fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló, rendes gazdasági használatban 
lévő erdőket érintetlen, biológiai sokféleséggel jellemezhető erdőknek lehet tekinteni, amelyek 
viszont így kimaradnak a bioüzemanyagokra meghatározott 10%-os célkitűzés alól.
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Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
Article 15  paragraph 4

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 bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók
előállítására használt nyersanyagokat a 
következő forrásokból kell beszerezni:

(a) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az 
év jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület, beleértve a 
tőzeges ősmocsarakat is;

(a) olyan erdők, amelyek az MCPFE 
fenntartható erdőgazdálkodásra 
vonatkozó kritériumainak vagy más 
regionális erdőgazdálkodási politika 
keretében kidolgozott hasonló 
kritériumoknak megfelelő gazdálkodás és 
kitermelés alatt állnak;

(b) összefüggő erdőterület, azaz több mint 
1 hektárra kiterjedő, 5 méternél magasabb 
fákkal és 30%-ot meghaladó lombkorona-
fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in 
situ elérni képes fákkal borított terület. 

b) a nemzeti erdészeti- és 
környezetvédelmi szabályozásnak 
megfelelő erdők; or

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

(c) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az 
év jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület, beleértve a 
tőzeges ősmocsarakat is; az (1) 
bekezdésben említett célokra kitermelt 
tőzeg mennyisége nem haladhatja meg 
annak éves természetes képződését.

Indokolás

Az európai erdővédelmi miniszteri konferencia (MCPFE) jelentős számú kritériumot és 
indikátort határozott meg a fenntartható erdőgazdálkodás vonatkozásában, amelyekről 
valamennyi aláíró félnek be kell számolnia. E kritériumok nemzeti szinten is bevezetésre 
kerültek, és ma már számos uniós tagállamban a nemzeti erdészeti szabályozás fontos részét 
képezik. A világ más részein is létrehoztak ennek megfelelő kritériumokat és indikátorokat, 
amelyeket az Európán kívüli, erdőből származó nyersanyagok esetében alkalmazni kell.
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Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
Article 19  paragraph 1  point a a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) a régiók, valamint a helyi és 
regionális szinten hozott intézkedések 
bevonása a folyamatba;

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
Article 19  paragraph 1  subparagraph c a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) állami támogatás ezen energiák 
támogatására, amibe beletartozhat a 
strukturális alapok energiatechnológiai 
kutatás és fejlesztés céljaira történő 
felhasználása, az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervvel összhangban.

Indokolás

A közösségi eszközök – mint például a strukturális alapok – felhasználásának erősítenie kell 
ezeken a területeken a kutatási, fejlesztési és innovációs kapacitást.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
Article 19  paragraph 1  subparagraph k a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ka) a megújulóenergia-beruházások 
regionális fejlesztési célokra gyakorolt, 
becsült hatása.
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Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
Article 20  paragraph 5  point a

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 előnyei és költségei, 
különös figyelmet szentelve a 
termelésükbe, forgalmazásukba és 
használatukba bevont régiók gazdasági 
helyzetére gyakorolt hatásuknak;

(aa) 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;

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
Article 20  paragraph 5  subparagraph d a (new)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(da) a tagállami és regionális 
megújulóenergia-termelésbe történő 
beruházások regionális növekedésre és 
foglalkoztatásra gyakorolt hatása.
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