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Módosítás 260
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A bioüzemanyagokra alkalmazott 
környezeti fenntarthatósági kritériumok 
bevezetése a célját nem fogja elérni, ha 
olyan termékeket eredményez, amelyek 
nem felelnek meg a kritériumoknak, de 
bioüzemanyag helyett folyékony bio-
energiahordozóként kerülnek 
felhasználásra a fűtés vagy a villamos 
energia ágazatában. Ezért a környezeti 
fenntarthatósági kritériumokat a 
folyékony bio-energiahordozókra is 
általában alkalmazni kell.

törölve

Or. en

Indokolás

A feltételeknek nem csak a folyékony bio-energiahordozókra és bioüzemanyagokra, hanem a 
fűtési és villamosenergia-ágazatában szintén használt biomasszára általában is vonatkozniuk 
kell.

Módosítás 261
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) A bioüzemanyagokra alkalmazott 
környezeti fenntarthatósági kritériumok 
bevezetése a célját nem fogja elérni, ha 
olyan termékeket eredményez, amelyek 
nem felelnek meg a kritériumoknak, de 
bioüzemanyag helyett folyékony bio-

(35) A bioüzemanyagokra alkalmazott 
környezeti fenntarthatósági kritériumok 
bevezetése a célját nem fogja elérni, ha 
olyan termékeket eredményez, amelyek 
nem felelnek meg a kritériumoknak, de 
bioüzemanyag helyett biomasszaként vagy
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energiahordozóként kerülnek 
felhasználásra a fűtés vagy a villamos 
energia ágazatában. Ezért a környezeti 
fenntarthatósági kritériumokat a folyékony 
bio-energiahordozókra is általában 
alkalmazni kell.

folyékony bio-energiahordozóként 
kerülnek felhasználásra a fűtés vagy a 
villamos energia ágazatában. Ezért a 
környezeti fenntarthatósági kritériumokat a
biomasszára és a folyékony bio-
energiahordozókra is általában alkalmazni 
kell.

Or. de

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumokat minden bioenergia-forrásra alkalmazni kell. 
Keretfeltételeket kell kidolgozni a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a 
biomassza tekintetében.

Módosítás 262
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Európai Tanács 2007. márciusi 
ülésén felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy valamennyi megújuló 
energiaforrás használatáról szóló átfogó 
irányelvre, amely tartalmazhat a 
bioenergia fenntartható termelését és 
használatát biztosító kritériumokat és 
rendelkezéseket. Ezek a kritériumok egy 
szélesebb, egységes keret részét 
alkothatják, amely nemcsak a 
bioüzemanyagokra, hanem a folyékony 
bio-energiahordozókra is vonatkozik. Az
irányelvnek ezért tartalmaznia kell ilyen 
fenntarthatósági kritériumokat. Alapvetően 
fontos, hogy összhang legyen ezen irányelv 
és a 98/70/EK irányelv fenntarthatósági 
kritériumai között az üzleti vállalkozásokra 
háruló többletköltségek és az 
ellentmondásos környezetvédelmi 
szabályok elkerülése érdekében, amely egy 
nem egységes megközelítéssel járna.

(36) Az Európai Tanács 2007. márciusi 
ülésén felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy valamennyi megújuló 
energiaforrás használatáról szóló átfogó 
irányelvre, amely tartalmazhat az 
energiatermeléséhez használt összes 
biomassza fenntartható termelését és 
használatát biztosító kritériumokat és 
rendelkezéseket. Az irányelvnek ezért 
tartalmaznia kell ilyen fenntarthatósági 
kritériumokat. Alapvetően fontos, hogy 
összhang legyen ezen irányelv és a 
98/70/EK irányelv a biomasszából 
származó közlekedési üzemanyagra 
vonatkozó fenntarthatósági kritériumai 
között az üzleti vállalkozásokra háruló 
többletköltségek és az ellentmondásos 
környezetvédelmi szabályok elkerülése 
érdekében, amely egy nem egységes 
megközelítéssel járna.
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Ezenkívül a Bizottságnak 2010-ben felül 
kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a 
biomassza egyéb felhasználásait is 
szabályozni.

Or. en

Indokolás

A jelen irányelv keretében kidolgozott fenntarthatósági kritériumoknak vonatkozniuk kell a 
biomasszából energiakinyerés céljából előállított szilárd, gáznemű és cseppfolyós 
üzemanyagokra. A kritériumoknak összhangban kell lenniük az uniós szabályozással, 
különösen az üzemanyag-minőségről szóló irányelvvel. 

Módosítás 263
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Európai Tanács 2007. márciusi 
ülésén felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy valamennyi megújuló 
energiaforrás használatáról szóló átfogó 
irányelvre, amely tartalmazhat a bioenergia 
fenntartható termelését és használatát 
biztosító kritériumokat és rendelkezéseket.
Ezek a kritériumok egy szélesebb, 
egységes keret részét alkothatják, amely 
nemcsak a bioüzemanyagokra, hanem a 
folyékony bio-energiahordozókra is 
vonatkozik. Az irányelvnek ezért 
tartalmaznia kell ilyen fenntarthatósági 
kritériumokat. Alapvetően fontos, hogy 
összhang legyen ezen irányelv és a 
98/70/EK irányelv fenntarthatósági 
kritériumai között az üzleti vállalkozásokra 
háruló többletköltségek és az 
ellentmondásos környezetvédelmi 
szabályok elkerülése érdekében, amely egy 
nem egységes megközelítéssel járna.
Ezenkívül a Bizottságnak 2010-ben felül 

(36) Az Európai Tanács 2007. márciusi 
ülésén felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy valamennyi megújuló 
energiaforrás használatáról szóló átfogó 
irányelvre, amely tartalmazhat a bioenergia 
fenntartható termelését és használatát 
biztosító kritériumokat és rendelkezéseket.
Ezeknek a kritériumoknak a biomasszára 
vonatkozó szélesebb keret részét kell 
alkotniuk. Az irányelvnek ezért 
tartalmaznia kell ilyen fenntarthatósági 
kritériumokat. Alapvetően fontos, hogy 
összhang legyen ezen irányelv és a 
98/70/EK irányelv a biomasszára 
vonatkozó fenntarthatósági kritériumai 
között az üzleti vállalkozásokra háruló 
többletköltségek és az ellentmondásos 
környezetvédelmi szabályok elkerülése 
érdekében, amely egy nem egységes 
megközelítéssel járna.
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kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a 
biomassza egyéb felhasználásait is 
szabályozni.

Or. en

Indokolás

Mindenfajta biomassza felhasználást ide kell venni.

Módosítás 264
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Európai Tanács 2007. márciusi 
ülésén felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy valamennyi megújuló 
energiaforrás használatáról szóló átfogó 
irányelvre, amely tartalmazhat a bioenergia 
fenntartható termelését és használatát 
biztosító kritériumokat és rendelkezéseket.
Ezek a kritériumok egy szélesebb, 
egységes keret részét alkothatják, amely 
nemcsak a bioüzemanyagokra, hanem a 
folyékony bio-energiahordozókra is 
vonatkozik. Az irányelvnek ezért 
tartalmaznia kell ilyen fenntarthatósági 
kritériumokat. Alapvetően fontos, hogy 
összhang legyen ezen irányelv és a 
98/70/EK irányelv fenntarthatósági 
kritériumai között az üzleti vállalkozásokra 
háruló többletköltségek és az 
ellentmondásos környezetvédelmi 
szabályok elkerülése érdekében, amely egy 
nem egységes megközelítéssel járna.
Ezenkívül a Bizottságnak 2010-ben felül 
kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a 
biomassza egyéb felhasználásait is 
szabályozni.

(36) Az Európai Tanács 2007. márciusi 
ülésén felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy valamennyi megújuló 
energiaforrás használatáról szóló átfogó 
irányelvre, amely tartalmazhat a bioenergia 
fenntartható termelését és használatát 
biztosító kritériumokat és rendelkezéseket.
Ezek a kritériumok egy szélesebb, 
egységes keret részét alkothatják, amely 
nemcsak a bioüzemanyagokra, hanem a 
folyékony bio-energiahordozókra és a 
biomasszára is vonatkozik. Az irányelvnek 
ezért tartalmaznia kell ilyen 
fenntarthatósági kritériumokat. Alapvetően 
fontos, hogy összhang legyen ezen irányelv 
és a 98/70/EK irányelv fenntarthatósági 
kritériumai között az üzleti vállalkozásokra 
háruló többletköltségek és az 
ellentmondásos környezetvédelmi 
szabályok elkerülése érdekében, amely egy 
nem egységes megközelítéssel járna.
Ezenkívül a Bizottságnak 2010-ben felül 
kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a 
biomassza egyéb felhasználásait is 
szabályozni.

Or. de
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Indokolás

A fenntarthatósági kritériumokat minden bioenergia-forrásra alkalmazni kell. 
Keretfeltételeket kell kidolgozni a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a 
biomassza tekintetében.

Módosítás 265
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Európai Tanács 2007. márciusi 
ülésén felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy valamennyi megújuló 
energiaforrás használatáról szóló átfogó 
irányelvre, amely tartalmazhat a bioenergia 
fenntartható termelését és használatát 
biztosító kritériumokat és rendelkezéseket.
Ezek a kritériumok egy szélesebb, 
egységes keret részét alkothatják, amely 
nemcsak a bioüzemanyagokra, hanem a 
folyékony bio-energiahordozókra is 
vonatkozik. Az irányelvnek ezért 
tartalmaznia kell ilyen fenntarthatósági 
kritériumokat. Alapvetően fontos, hogy 
összhang legyen ezen irányelv és a 
98/70/EK irányelv fenntarthatósági 
kritériumai között az üzleti vállalkozásokra 
háruló többletköltségek és az 
ellentmondásos környezetvédelmi 
szabályok elkerülése érdekében, amely egy 
nem egységes megközelítéssel járna.
Ezenkívül a Bizottságnak 2010-ben felül 
kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a 
biomassza egyéb felhasználásait is 
szabályozni.

(36) Az Európai Tanács 2007. márciusi 
ülésén felkérte a Bizottságot, hogy tegyen 
javaslatot egy valamennyi megújuló 
energiaforrás használatáról szóló átfogó 
irányelvre, amely tartalmazhat a bioenergia 
fenntartható termelését és használatát 
biztosító kritériumokat és rendelkezéseket.
Ezek a kritériumok egy szélesebb, 
egységes keret részét alkothatják, amely 
nemcsak a bioüzemanyagokra, hanem a 
folyékony bio-energiahordozókra és a 
biomasszára is vonatkozik. Az irányelvnek 
ezért tartalmaznia kell ilyen 
fenntarthatósági kritériumokat. Alapvetően 
fontos, hogy összhang legyen ezen irányelv 
és a 98/70/EK irányelv fenntarthatósági 
kritériumai között az üzleti vállalkozásokra 
háruló többletköltségek és az 
ellentmondásos környezetvédelmi 
szabályok elkerülése érdekében, amely egy 
nem egységes megközelítéssel járna.
Ezenkívül a Bizottságnak 2010-ben felül 
kell vizsgálnia, hogy szükséges-e a 
biomassza egyéb felhasználásait is 
szabályozni.

Or. sl
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Módosítás 266
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ha olyan földterületeket fordítanak
bioüzemanyagok vagy egyéb, folyékony 
bio-energiahordozók nyersanyagainak 
termesztésére, amelyek talajában vagy 
növényzetében jelentős szénkészletek 
vannak, az ott tárolt szén egy része 
általában kiszabadul az atmoszférába, és 
szén-dioxiddá válik. Az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra ezáltal gyakorolt negatív hatás 
– néhány esetben igen nagy különbözettel 
– semlegesíti a bioüzemanyagok, illetve a 
folyékony bio-energiahordozók
használatából eredő kedvező hatást. A 
művelési ág megváltoztatásának tehát a 
szén-dioxid-kibocsátásra gyakorolt teljes 
hatását be kell számítani az egyes 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók üvegházhatásúgáz-
megtakarításába. Ez szükséges ahhoz, 
hogy az üvegházhatásúgáz-megtakarítás 
kiszámítása során a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
használatának a szén-dioxid-kibocsátásra 
gyakorolt hatásainak összességét 
figyelembe vegyék. (38)

(37) Ha olyan földterületeket fordítanak
energiatermeléshez használt biomassza
nyersanyagainak termesztésére, amelyek 
talajában vagy növényzetében jelentős 
szénkészletek vannak, az ott tárolt szén egy 
része általában kiszabadul az atmoszférába, 
és szén-dioxiddá válik. Az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra ezáltal 
gyakorolt negatív hatás – néhány esetben 
igen nagy különbözettel – semlegesíti az
energiatermeléshez használt biomassza
használatából eredő kedvező hatást. A 
művelési ág közvetlen vagy közvetett
megváltoztatásának tehát a szén-dioxid-
kibocsátásra gyakorolt teljes hatását be kell 
számítani az üvegházhatásúgáz-
megtakarításába.

Or. en

Indokolás

A jelen irányelv keretében kidolgozott fenntarthatósági kritériumoknak vonatkozniuk kell a 
biomasszából energiakinyerés céljából előállított szilárd, gáznemű és cseppfolyós 
üzemanyagokra. A szénkibocsátási küszöbértéket illetően igen meglepő, hogy a Bizottság csak 
a biomasszából előállított folyékony üzemanyagokra vonatkozó karbonkomparátor-értékeket 
adta meg. Az irányelvben a gáznemű és szilárd biomasszára is meg kell állapítani ezeket az 
értékeket.
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Módosítás 267
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ha olyan földterületeket fordítanak
bioüzemanyagok vagy egyéb, folyékony 
bio-energiahordozók nyersanyagainak 
termesztésére, amelyek talajában vagy 
növényzetében jelentős szénkészletek 
vannak, az ott tárolt szén egy része 
általában kiszabadul az atmoszférába, és 
szén-dioxiddá válik. Az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra ezáltal gyakorolt negatív hatás 
– néhány esetben igen nagy különbözettel 
– semlegesíti a bioüzemanyagok, illetve a 
folyékony bio-energiahordozók
használatából eredő kedvező hatást. A 
művelési ág megváltoztatásának tehát a 
szén-dioxid-kibocsátásra gyakorolt teljes 
hatását be kell számítani az egyes 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók üvegházhatásúgáz-
megtakarításába. Ez szükséges ahhoz, hogy 
az üvegházhatásúgáz-megtakarítás 
kiszámítása során a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók
használatának a szén-dioxid-kibocsátásra 
gyakorolt hatásainak összességét 
figyelembe vegyék.

(37) Ha olyan földterületeket fordítanak
biomassza nyersanyagainak termesztésére, 
amelyek talajában vagy növényzetében 
jelentős szénkészletek vannak, az ott tárolt 
szén egy része általában kiszabadul az 
atmoszférába, és szén-dioxiddá válik. Az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásra ezáltal 
gyakorolt negatív hatás – néhány esetben 
igen nagy különbözettel – semlegesíti a
biomassza használatából eredő kedvező 
hatást. A művelési ág megváltoztatásának 
tehát a szén-dioxid-kibocsátásra gyakorolt 
teljes hatását be kell számítani a biomassza
üvegházhatásúgáz-megtakarításába. Ez 
szükséges ahhoz, hogy az 
üvegházhatásúgáz-megtakarítás 
kiszámítása során a biomassza
használatának a szén-dioxid-kibocsátásra 
gyakorolt hatásainak összességét 
figyelembe vegyék.

Or. en

Indokolás

Nem csak a bioüzemanyagoknak, illetve a folyékony bio-energiahordozóknak kell környezeti 
szempontból fenntarthatóaknak lenniük, hanem az összes fajta biomasszának is.
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Módosítás 268
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(37) Ha olyan földterületeket fordítanak 
bioüzemanyagok vagy egyéb, folyékony 
bio-energiahordozók nyersanyagainak 
termesztésére, amelyek talajában vagy 
növényzetében jelentős szénkészletek 
vannak, az ott tárolt szén egy része 
általában kiszabadul az atmoszférába, és 
szén-dioxiddá válik. Az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra ezáltal gyakorolt negatív hatás 
– néhány esetben igen nagy különbözettel 
– semlegesíti a bioüzemanyagok, illetve a 
folyékony bio-energiahordozók
használatából eredő kedvező hatást. A 
művelési ág megváltoztatásának tehát a 
szén-dioxid-kibocsátásra gyakorolt teljes 
hatását be kell számítani az egyes 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók üvegházhatásúgáz-
megtakarításába. Ez szükséges ahhoz, hogy 
az üvegházhatásúgáz-megtakarítás 
kiszámítása során a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók
használatának a szén-dioxid-kibocsátásra 
gyakorolt hatásainak összességét 
figyelembe vegyék.

(37) Ha olyan földterületeket fordítanak 
bioüzemanyagok vagy egyéb
energiahordozók nyersanyagainak 
termesztésére, amelyek talajában vagy 
növényzetében jelentős szénkészletek 
vannak, az ott tárolt szén egy része 
általában kiszabadul az atmoszférába, és 
szén-dioxiddá válik. Az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásra ezáltal gyakorolt negatív hatás 
– néhány esetben igen nagy különbözettel 
– semlegesíti a biomassza használatából 
eredő kedvező hatást. A művelési ág 
megváltoztatásának tehát a szén-dioxid-
kibocsátásra gyakorolt teljes hatását be kell 
számítani a biomassza üvegházhatásúgáz-
megtakarításába. Ez szükséges ahhoz, hogy 
az üvegházhatásúgáz-megtakarítás 
kiszámítása során a biomassza
használatának a szén-dioxid-kibocsátásra 
gyakorolt hatásainak összességét 
figyelembe vegyék.

Or. sl

Módosítás 269
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Nem fordíthatók bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
termelésére a földterületeknek azok a 

(38) Az élelmiszerekkel és takarmánnyal 
szembeni verseny megelőzése végett, 
illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
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típusai, amelyek művelési ágának 
megváltoztatásakor a szénkészlet-
veszteséget a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók 
termeléséből származó üvegházhatásúgáz-
megtakarítással nem lehet – a
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
sürgősségére tekintettel – ésszerű időn 
belül ellensúlyozni, hogy ezáltal 
elkerülhető legyen a gazdasági szereplők 
szükségtelenül nagy terhelése a kutatás 
terén, és hogy az olyan, nagy 
szénkészletekkel rendelkező földterületek 
művelési ágának megváltoztatására ne 
kerüljön sor, amelyek visszatekintve nem 
lettek volna jogosultak a bioüzemanyagok 
és egyéb folyékony bio-energiahordozók 
termelésére. A világ szénkészleteinek 
felmérései alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a vizes élőhelyeket és 
az összefüggő erdőterületeket ebbe a 
kategóriába kell sorolni.

sürgősségére és a talajhasználat közvetett 
megváltozása miatt potenciálisan 
jelentkező, az üvegházhatás 
szempontjából negatív hatásokra való
tekintettel az élelmiszer- és 
takarmánytermelésre használt 
földterületeket nem szabad közlekedési 
célú üzemanyagok termelésére fordítani. 
A biomasszából származó közlekedési célú 
üzemanyagok előállítását olyan 
hulladékokra és maradékanyagokra, 
valamint használaton kívüli, erodált vagy 
gyengén termő földterületekre kell 
korlátozni, amelyek nem képviselnek 
jelentős értéket a biodiverzitás 
szempontjából, ahol ezáltal nettó 
szénkibocsátási haszon érhető el, illetve az 
olyan területeket kell fokozottan 
kiaknázni, ahol a biomasszából származó 
közlekedési célú üzemanyagok már jelen 
vannak. A világ szénkészleteinek 
felmérései alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a vizes élőhelyeket és 
az összefüggő erdőterületeket ki kell zárni 
az energetikai célú biomassza-
termelésből.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi bizottsági javaslat szerinti tiltó megközelítés helyett az előadó azt javasolja, hogy 
a megengedett kategóriákra koncentráljunk (hulladék, maradékanyagok, használaton kívüli, 
erodált vagy gyengén termő földterületek), és növeljük az olyan meglévő területek 
kitermelését, ahol a biomasszából származó közlekedési célú üzemanyagok már jelen vannak. 
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Módosítás 270
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Nem fordíthatók bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók
termelésére a földterületeknek azok a 
típusai, amelyek művelési ágának 
megváltoztatásakor a szénkészlet-
veszteséget a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók
termeléséből származó üvegházhatásúgáz-
megtakarítással nem lehet – a
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
sürgősségére tekintettel – ésszerű időn 
belül ellensúlyozni, hogy ezáltal 
elkerülhető legyen a gazdasági szereplők 
szükségtelenül nagy terhelése a kutatás 
terén, és hogy az olyan, nagy 
szénkészletekkel rendelkező földterületek 
művelési ágának megváltoztatására ne 
kerüljön sor, amelyek visszatekintve nem 
lettek volna jogosultak a bioüzemanyagok 
és egyéb folyékony bio-energiahordozók
termelésére. A világ szénkészleteinek 
felmérései alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a vizes élőhelyeket és 
az összefüggő erdőterületeket ebbe a 
kategóriába kell sorolni.

(38) Nem fordíthatók biomassza
termelésére a földterületeknek azok a 
típusai, amelyek művelési ágának 
megváltoztatásakor a szénkészlet-
veszteséget a biomassza termeléséből 
származó üvegházhatásúgáz-
megtakarítással nem lehet – az
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
sürgősségére tekintettel – ésszerű időn 
belül ellensúlyozni, hogy ezáltal 
elkerülhető legyen a gazdasági szereplők 
szükségtelenül nagy terhelése a kutatás 
terén, és hogy az olyan, nagy 
szénkészletekkel rendelkező földterületek 
művelési ágának megváltoztatására ne 
kerüljön sor, amelyek visszatekintve nem 
lettek volna jogosultak biomassza
termelésére. A világ szénkészleteinek 
felmérései alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy többek között a vizes 
élőhelyeket és az összefüggő 
erdőterületeket ebbe a kategóriába kell 
sorolni.

Or. en

Indokolás

Valószínűleg más típusú földterületek is ebbe a kategóriába tartoznak, ezért nyitva kell hagyni 
azt a lehetőséget, hogy más területtípusokat is kizárjunk.
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Módosítás 271
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Nem fordíthatók bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók
termelésére a földterületeknek azok a 
típusai, amelyek művelési ágának 
megváltoztatásakor a szénkészlet-
veszteséget a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók
termeléséből származó üvegházhatásúgáz-
megtakarítással nem lehet – a
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
sürgősségére tekintettel – ésszerű időn 
belül ellensúlyozni, hogy ezáltal 
elkerülhető legyen a gazdasági szereplők
szükségtelenül nagy terhelése a kutatás 
terén, és hogy az olyan, nagy 
szénkészletekkel rendelkező földterületek 
művelési ágának megváltoztatására ne 
kerüljön sor, amelyek visszatekintve nem 
lettek volna jogosultak a bioüzemanyagok 
és egyéb folyékony bio-energiahordozók
termelésére. A világ szénkészleteinek 
felmérései alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a vizes élőhelyeket és 
az összefüggő erdőterületeket ebbe a 
kategóriába kell sorolni.

(38) Nem fordíthatók biomassza
termelésére a földterületeknek azok a 
típusai, amelyek művelési ágának 
megváltoztatásakor a szénkészlet-
veszteséget a biomassza termeléséből 
származó üvegházhatásúgáz-
megtakarítással nem lehet – az
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
sürgősségére tekintettel – ésszerű időn 
belül ellensúlyozni, hogy ezáltal 
elkerülhető legyen a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
előállítói szükségtelenül nagy terhelése a 
kutatás terén, és hogy az olyan, nagy 
szénkészletekkel rendelkező földterületek 
művelési ágának megváltoztatására ne 
kerüljön sor, amelyek visszatekintve nem 
lettek volna jogosultak biomassza
termelésére. A világ szénkészleteinek 
felmérései alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a vizes élőhelyeket és 
az összefüggő erdőterületeket ebbe a 
kategóriába kell sorolni.

Or. de

Indokolás

Verantwortung sollte eindeutig zwischen dem Anbieter von Biokraftstsoffen und anderen 
flüssigen Biobrennstoffen, die für den Erhalt eines gültigen Zertifikats und dem, 
Brennstofflieferanten zugewiesen werden verantwortlich sind,  der für das Übergeben des 
Zertifikats als Teil des Offenlegungsprozesses verantwortlich ist, um die Befolgung zu 
gewährleisten.
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Módosítás 272
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38) Nem fordíthatók bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
termelésére a földterületeknek azok a 
típusai, amelyek művelési ágának 
megváltoztatásakor a szénkészlet-
veszteséget a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók 
termeléséből származó üvegházhatásúgáz-
megtakarítással nem lehet – a
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
sürgősségére tekintettel – ésszerű időn 
belül ellensúlyozni, hogy ezáltal 
elkerülhető legyen a gazdasági szereplők
szükségtelenül nagy terhelése a kutatás 
terén, és hogy az olyan, nagy 
szénkészletekkel rendelkező földterületek 
művelési ágának megváltoztatására ne 
kerüljön sor, amelyek visszatekintve nem 
lettek volna jogosultak a bioüzemanyagok 
és egyéb folyékony bio-energiahordozók 
termelésére. A világ szénkészleteinek 
felmérései alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a vizes élőhelyeket és 
az összefüggő erdőterületeket ebbe a 
kategóriába kell sorolni.

(38) Nem fordíthatók bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
termelésére a földterületeknek azok a 
típusai, amelyek művelési ágának 
megváltoztatásakor a szénkészlet-
veszteséget a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók 
termeléséből származó üvegházhatásúgáz-
megtakarítással nem lehet – az
éghajlatváltozás elleni küzdelem 
sürgősségére tekintettel – ésszerű időn 
belül ellensúlyozni, hogy ezáltal 
elkerülhető legyen a bioüzemanyag-
előállítók szükségtelenül nagy terhelése a 
kutatás terén, és hogy az olyan, nagy 
szénkészletekkel rendelkező földterületek 
művelési ágának megváltoztatására ne 
kerüljön sor, amelyek visszatekintve nem 
lettek volna jogosultak a bioüzemanyagok 
és egyéb folyékony bio-energiahordozók 
termelésére. A világ szénkészleteinek 
felmérései alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a vizes élőhelyeket és 
az összefüggő erdőterületeket ebbe a 
kategóriába kell sorolni.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell osztani e felelősséget az érvényes igazolás beszerzéséért felelős 
bioüzemanyag-ellátó és az igazolást a megfelelés biztosítása érdekében a közzétételi eljárás 
részeként beszolgáltató üzemanyag-ellátó között. A bioüzemanyag-ellátó közvetlenül részt 
vesz a bioüzemanyag-láncban, ezért hozzáfér az üvegházhatást okozó gázkibocsátással és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos összes adathoz, így elszámoltathatónak kell lennie. Az 
egyértelmű elszámoltathatóság megerősíti a felelősségérzetet, a megfelelést és az 
adatintegritást.
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Módosítás 273
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A talajban vagy a növényzetben 
magas szénkészlettel rendelkező 
földterületek szintén nem hasznosíthatóak 
más megújulóenergia-projektek 
fejlesztésére, így pl. szélerőművek és a 
hozzájuk tartozó utak építéséhez, ideértve 
a „lebegő” utakat és más infrastrukturális 
létesítményeket. Az ilyen projektek 
eredménye a tőzeglápok elkerülhetetlen 
kiszáradása lenne igen nagy területeken, 
továbbá a megkötött szén a légkörbe 
jutna, ami széndioxid képződésével járna. 

Or. en

Indokolás

A tőzeges földterület 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 274
Claude Turmes

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 

(39) Az ezen irányelvben az 
energiatermeléséhez használt biomassza 
tekintetében nyújtott ösztönzők, illetve a
biomasszából készülő közlekedési 
üzemanyagok iránti kereslet világméretű 
növekedése nem járhat a biológiai
sokféleséggel rendelkező földterületek 
elpusztításával. Ezeket a számos 



PE407.891v01-00 16/117 AM\728453HU.doc

HU

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 
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.

nemzetközi egyezményben az egész 
emberiség közkincsének elismert 
kimeríthető erőforrásokat meg kell őrizni.
A Közösség fogyasztói ezenkívül 
erkölcsileg elfogadhatatlannak tartanák, 
hogy a biomasszából készülő közlekedési 
üzemanyagok elterjedése a biológiai 
sokféleséggel rendelkező földterületek 
elpusztítását eredményezze.

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi bizottsági javaslat szerinti tiltó megközelítés helyett az előadó azt javasolja, hogy 
a megengedett kategóriákra koncentráljunk (hulladék, maradékanyagok, használaton kívüli, 
erodált vagy gyengén termő földterületek), és növeljük az olyan meglévő területek 
kitermelését, ahol a biomasszából származó közlekedési célú üzemanyagok már jelen vannak. 

Módosítás 275
Lena Ek

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 
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 

(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 
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 az 
elsődleges (az Egyesült Nemzetek 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete
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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.

(FAO) által a globális erdészeti 
erőforrások felmérésben használt 
meghatározást követve), vagy ha 
természetvédelmi célú nemzeti törvények 
védik. Azok a területek is idetartoznak, 
ahol nem faeredetű erdészeti termékek 
begyűjtésére kerül sor, feltéve, hogy az 
emberi hatás elenyésző, és csupán néhány 
fát vágtak ki. A FAO által meghatározott 
egyéb fajta erdők, mint például a 
módosított természetes erdők, a 
féltermészetes erdők és ültetvények nem 
tekintendők elsődleges erdőnek. 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.

Or. en

Indokolás

A „jelentős emberi tevékenységektől érintetlen” meghatározás nem elég pontos, és azt 
elsősorban statisztikai célra használják. Nem lehet egyértelműen meghatározni, hogy mely 
erdők tartoznának ebbe a kategóriába. A meghatározás azt a kockázatot rejti magában, hogy 
egy fenntartható módon kezelt, rendes gazdasági tevékenység részét képező erdőterületet 
érintetlen, biológiai sokféleséggel rendelkező területnek lehessen minősíteni, és így az kiesne 
a 10%-os bioüzemamyag-célkitűzésből.
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Módosítás 276
Lambert van Nistelrooij

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 
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 

(39) Az ezen irányelvben a biomassza 
tekintetében nyújtott ösztönzők, illetve a
biomassza 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 a biomassza elterjedése a biológiai 
sokféleséggel rendelkező földterületek 
elpusztítását eredményezze. Ezért 
szükséges olyan kritériumokról 
rendelkezni, amelyek biztosítják, hogy a
biomassza csak akkor jogosult az 
ösztönzőkre, ha garantálni lehet, hogy az 
nem biológiai sokféleséggel rendelkező 
földterületekről származik. A választott 
kritériumok szerint egy erdő biológiai 
sokféleséggel rendelkezik többek között, 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 biomassza nem jogosult 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 gyep- és egyéb 
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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.

típusú terület meghatározásához a 
rendelkezésre álló legjobb tudományos 
ismereteknek és a vonatkozó nemzetközi 
szabályoknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

Valószínűleg más típusú földterületek is ebbe a kategóriába tartoznak, ezért nyitva kell hagyni 
azt a lehetőséget, hogy más területtípusokat is kizárjunk.

Módosítás 277
Romana Jordan Cizelj

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 
rendelkező földterületek elpusztítását 
eredményezheti. Ezért szükséges olyan 
kritériumokról rendelkezni, amelyek 
biztosítják, hogy a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók csak 

(39) Az ezen irányelvben a biomasszának, 
a bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-energiahordozóknak nyújtott 
ösztönzők, illetve a biomassza, 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 biomassza,
bioüzemanyag- és egyéb folyékony 
bioenergiahordozó-fogyasztásuk a 
biológiai sokféleséggel rendelkező 
földterületek elpusztítását eredményezheti.
Ezért szükséges olyan kritériumokról 
rendelkezni, amelyek biztosítják, hogy a



AM\728453HU.doc 21/117 PE407.891v01-00

HU

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.

biomassza, a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók csak akkor 
jogosultak az ösztönzőkre, ha garantálni 
lehet, hogy azok nem biológiai 
sokféleséggel 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
biomassza és 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.

Or. sl

Módosítás 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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 

(39) Az ezen irányelvben a 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-energiahordozóknak nyújtott 
ösztönzők, illetve a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
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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
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.

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
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 olyan 
földterületekről származnak, amelyek 
jelenleg biológiai sokféleséggel
rendelkeznek, és ennek fennállása kerül 
veszélybe.

Or. es

Indokolás

Pálmaültetvények létrehozásával a biológiai sokszínűség új oázisát lehet létrehozni. A lényeg, 
hogy elkerüljük a már meglévő biológiai sokszínűség megsemmisítését azzal, hogy rossz 
helyre ültetjük a pálmákat.

Módosítás 279
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Habár biomasszából származó 
energiát nem szabadna biológiai 
sokféleség szempontjából elismerten nagy 
értéket képviselő földterületekről, illetve 
jelentős szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről – úgymint az elsődleges 
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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. A földhasználat 
tekintetében jelentkező bármilyen nyomás 
elkerülhetetlen következményeként 
jóformán minden intenzív 
földhasználattal járó tevékenység 
kiterjedése, illetve nagyságrendje 
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 erdőirtásért”járó kompenzációt.

Or. en

Indokolás

A „jelentős emberi tevékenységtől mentes erdő” meghatározást az „elsődleges erdő” 
meghatározással kell felváltani, lásd a (39) preambulumbekezdés indokolását. Az összefüggő 
erdővel borított területről való biomassza-kinyerés nem tilos, ha az erdő nem sérül és azt nem 
alakítják át másfajta, bioüzemanyag termelésre alkalmas földterületté.
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Módosítás 280
Claude Turmes

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) Az Európai Unióban termesztett 
nyersanyagból előállított, 
energiatermeléséhez használt 
biomasszának az EU agrár-
környezetvédelmi követelményein túl az 
importkövetelményeknek is meg kell 
felelnie.

Or. en

Indokolás

A harmadik országokból érkező, illetve az Unióban előállított biomassza tekintetében azonos 
fenntarthatósági követelményeket kell támasztani.

Módosítás 281
Umberto Guidoni

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) Az Európai Unióban termesztett 
nyersanyagból előállított 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-üzemanyaghordozóknak meg kell 
felelniük az EU agrár-környezetvédelmi 
követelményeinek is.
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Or. it

Módosítás 282
Fiona Hall

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) Az Európai Unióban termesztett 
nyersanyagból előállított 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-üzemanyaghordozóknak meg kell 
felelniük az EU agrár-környezetvédelmi 
követelményeinek is. Hasonló 
kritériumokat kell megállapítani a 
harmadik országokból származó behozatal 
tekintetében, amennyiben ez
adminisztratív és technikai szempontból
megvalósítható.

Or. en

Indokolás

A lehetőségekhez mérten azonos versenyfeltételeket kell teremteni az uniós és nem uniós 
országok között.

Módosítás 283
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Ezeknek a kritériumoknak a 
harmadik országokból származó 
behozatalra való alkalmazása 
adminisztratív és technikai szempontból 
megvalósíthatatlan. A környezeti 
fenntarthatósági kritériumok csak akkor 
lesznek hatékonyak, ha a piaci szereplők 

törölve
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magatartásának megváltozásához 
vezetnek. A megfelelőség ellenőrzésére 
szolgáló tömegmérleg módszer szerint, a 
kritériumoknak megfelelő 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók termelése és Közösségen 
belüli fogyasztása között fizikai kapcsolat 
van, amely megfelelő egyensúlyt hoz létre 
a kereslet és kínálat között, és nagyobb 
felárat biztosít, mint ami az ilyen 
kapcsolattal nem rendelkező 
rendszerekben elérhető. Ezért annak 
érdekében, hogy a kritériumoknak 
megfelelő bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat 
magasabb áron lehessen értékesíteni, a 
rendszer integritását fenntartó, de 
ugyanakkor az ipar ésszerűtlenül nagy 
terhelését elkerülő tömegmérleg rendszert 
kell a megfelelőség ellenőrzésére 
használni. Egyéb ellenőrzési módszereket 
is számba kell venni.

Or. en

Indokolás

Minden rendszer ad piaci visszajelzést és díjazza a fenntartható bioüzemanyagok termelését. 
Ezért a bioüzemanyagokra vonatkozó európai fenntarthatósági rendszernek nem kell a 
szállítói láncon áthaladó információ kezelésére vonatkozó módszert előírnia. A rugalmasság 
a legjobb módszer használatát fogja eredményezni.

Módosítás 284
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Ezeknek a kritériumoknak a 
harmadik országokból származó 
behozatalra való alkalmazása 
adminisztratív és technikai szempontból 
megvalósíthatatlan. A környezeti 
fenntarthatósági kritériumok csak akkor 

törölve
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lesznek hatékonyak, ha a piaci szereplők 
magatartásának megváltozásához 
vezetnek. A megfelelőség ellenőrzésére 
szolgáló tömegmérleg módszer szerint, a 
kritériumoknak megfelelő 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók termelése és Közösségen 
belüli fogyasztása között fizikai kapcsolat 
van, amely megfelelő egyensúlyt hoz létre 
a kereslet és kínálat között, és nagyobb 
felárat biztosít, mint ami az ilyen 
kapcsolattal nem rendelkező 
rendszerekben elérhető. Ezért annak 
érdekében, hogy a kritériumoknak 
megfelelő bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat 
magasabb áron lehessen értékesíteni, a 
rendszer integritását fenntartó, de 
ugyanakkor az ipar ésszerűtlenül nagy 
terhelését elkerülő tömegmérleg rendszert 
kell a megfelelőség ellenőrzésére 
használni. Egyéb ellenőrzési módszereket 
is számba kell venni.

Or. en

Indokolás

Minden rendszer ad piaci visszajelzést és díjazza a fenntartható bioüzemanyagok termelését. 
Ezért a bioüzemanyagokra vonatkozó európai fenntarthatósági rendszernek nem kell a 
szállítói láncon áthaladó információ kezelésére vonatkozó módszert előírnia. A rugalmasság 
a legjobb módszer használatát fogja eredményezni.

Módosítás 285
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(41) Ezeknek a kritériumoknak a harmadik 
országokból származó behozatalra való 
alkalmazása adminisztratív és technikai 
szempontból megvalósíthatatlan. A piaci 

(41) Ezeknek a kritériumoknak a harmadik 
országokból származó behozatalra való 
alkalmazása adminisztratív és technikai 
szempontból megvalósíthatatlan. A piaci 
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szereplők csak akkor fogják 
magatartásukat megváltoztatni, ha a 
kritériumoknak megfelelő
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
üzemanyaghordozók felárra tarthatnak 
igényt. A megfelelőség ellenőrzésére 
szolgáló tömegmérleg módszer szerint, a 
kritériumoknak megfelelő
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók termelése és Közösségen 
belüli fogyasztása között fizikai kapcsolat 
van, amely megfelelő egyensúlyt hoz létre 
a kereslet és kínálat között, és nagyobb 
felárat biztosít, mint ami az ilyen 
kapcsolattal nem rendelkező rendszerekben 
elérhető. Ezért annak érdekében, hogy a 
kritériumoknak megfelelő
bioüzemanyagokat és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókat magasabb áron 
lehessen értékesíteni, a rendszer 
integritását fenntartó, de ugyanakkor az
ipar ésszerűtlenül nagy terhelését elkerülő 
tömegmérleg rendszert kell a megfelelőség 
ellenőrzésére használni. Egyéb ellenőrzési 
módszereket is számba kell venni.

szereplők csak akkor fogják 
magatartásukat megváltoztatni, ha a 
kritériumoknak megfelelő, 
energiatermeléséhez használt biomassza 
vonatkozásában felárra tarthatnak igényt.
A megfelelőség ellenőrzésére szolgáló 
tömegmérleg módszer szerint, a 
kritériumoknak megfelelő, 
energiatermeléséhez használt biomassza
termelése és Közösségen belüli fogyasztása 
között fizikai kapcsolat van, amely 
megfelelő egyensúlyt hoz létre a kereslet és 
kínálat között, és nagyobb felárat biztosít, 
mint ami az ilyen kapcsolattal nem 
rendelkező rendszerekben elérhető. Ezért 
annak érdekében, hogy a kritériumoknak 
megfelelő, energiatermeléséhez használt 
biomasszát magasabb áron lehessen 
értékesíteni, a rendszer integritását 
fenntartó, de ugyanakkor az ipar 
ésszerűtlenül nagy terhelését elkerülő 
tömegmérleg rendszert kell a megfelelőség 
ellenőrzésére használni. Mindazonáltal
egyéb ellenőrzési módszereket is számba 
kell venni.

Or. en

Indokolás

A megfeleltetésnek az összes, energiatermeléséhez használt biomasszára vonatkoznia kell.

Módosítás 286
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
42 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42) A Közösségnek érdekében áll, hogy 
előmozdítsa a többoldalú és kétoldalú 
megállapodásokat és a fönntartható 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítására vonatkozó 

(42) A Közösségnek érdekében áll, hogy 
előmozdítsa a többoldalú és kétoldalú 
megállapodásokat és a fenntartható, 
biomasszából készülő közlekedési 
üzemanyagok előállítására vonatkozó 
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normákat megállapító és azok betartását 
igazoló önkéntes nemzetközi és nemzeti 
rendszereket. Ezért, rendelkezni kell az 
ilyen megállapodások és rendszerek 
megbízható bizonyítékot és adatokat 
szolgáltató voltával kapcsolatos határozat 
hozataláról, feltéve hogy a megbízhatóság, 
átláthatóság és független audit megfelelő 
követelményeinek megfelelnek.

normákat megállapító és azok betartását 
igazoló önkéntes nemzetközi és nemzeti 
rendszereket. Ezért rendelkezni kell az 
annak biztosítására irányuló eljárásokra 
vonatkozó döntésről, hogy az ilyen 
megállapodások és rendszerek megbízható 
bizonyítékot és adatokat szolgáltassanak, 
feltéve hogy megfelelnek a megbízhatóság, 
átláthatóság és független audit megfelelő 
követelményeinek.

Or. en

Indokolás

A „bioüzemanyag” meghatározásának módosításával történő egyeztetés.

Módosítás 287
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) A Bizottság és a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a tagállamok 
rendelkezéseket hoznak az energiaintenzív 
ipar globális versenyképességének 
fenntartása érdekében az iparág 
energiaköltségein belül a megújuló 
energiával kapcsolatos többletköltségek 
mérséklésén keresztül.

Or. en

Indokolás

Az európai energiaintenzív iparágak globális versenyhelyzetben vannak, azaz áraikat a 
világpiac határozza meg. Ezért versenytársaikhoz képest hátrányos helyzetbe kerülnének, ha a 
megújuló energia magasabb költségei miatti megnövekedett európai elektromosáram-díjakat 
kellene kifizetniük. Az energiaintenzív iparágakat meg kell védeni a támogatási rendszerek 
által generált terhektől.
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Módosítás 288
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók és azok 
fosszilis üzemanyag komparátorai által 
okozott üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
kiszámításához.

(43) Egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani az energiatermeléséhez 
használt biomassza és fosszilisüzemanyag-
komparátorai által okozott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
kiszámításához.

Or. en

Indokolás

A Bizottság csak a biomasszából előállított folyékony üzemanyagokra vonatkozó 
karbonkomparátor-értékeket adta meg. Az irányelvben a gáznemű és szilárd biomasszára is 
meg kell állapítani ezeket az értékeket, ha le kívánjuk fedni az összes, energiatermeléséhez 
használt biomasszát.

Módosítás 289
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43) Egyértelmű szabályokat kell 
megállapítani a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók és azok 
fosszilis üzemanyag komparátorai által 
okozott üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
kiszámításához.

(43) Megbízható és naprakész fizikai és 
műszaki adatok alapján egyértelmű 
szabályokat kell megállapítani a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók és azok fosszilis 
üzemanyag komparátorai által okozott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
kiszámításához.

Or. de
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Indokolás

Annak érdekében, hogy átlátható és egyértelmű adatok álljanak rendelkezésre az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás kiszámításához, megbízható és naprakész számítási 
módszereket kell kidolgozni.

Módosítás 290
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
43 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(43a) A tagállamok által a közlekedésben 
használt megújuló energiaforrások széles 
körű termelése és használata érdekében 
bevezetett támogatási mechanizmusoknak, 
ideértve a pénzügyi ösztönzőket is, 
arányosnak kell lenniük az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának e 
mechanizmusok révén bekövetkező 
csökkenésével. A támogatási 
mechanizmusoknak különösen azokat a 
biomasszákat, bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat kell 
támogatniuk, amelyek üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítása magasabb az 
ezen irányelvben előírtnál.

Or. en

Indokolás

A támogatási rendszereknek az üvegházhatású gázok kibocsátásának nagymértékű 
csökkentését kell ösztönözniük. A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk, hogy adott esetben 
további, kiegészítő fenntarthatósági kritériumokat szabjanak meg.
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Módosítás 291
Claude Turmes

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 módok egyes 
részeihez meg kell határozni az 
alapértelmezett értékek jegyzékét.

Or. en

Indokolás

Minden európai termelőnek eredeti előállítási adatokat kell szolgáltatnia. Ettől eltérés nincs 
megengedve. A VII. mellékletben található eltérési értékek csak az Unión kívüli termelőkre 
vonatkoznak.

Módosítás 292
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(46) Annak érdekében, hogy a törölve
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bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítására használt 
nyersanyagok termesztését ne bátorítsák 
olyan területeken, ahol ez magas 
üveghatásúgáz-kibocsátásokokhoz 
vezetne, az alapértelmezett értékek 
használatát olyan térségekre kell 
korlátozni, ahol az ilyen hatásokat 
megbízhatóan ki lehet zárni.

Or. en

Indokolás

Minden európai termelőnek eredeti előállítási adatokat kell szolgáltatnia. Ettől eltérés nincs 
megengedve. A VII. mellékletben található eltérési értékek csak az Unión kívüli termelőkre 
vonatkoznak.

Módosítás 293
Claude Turmes

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.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs rá ok, hogy az energiatermeléséhez használt biomassza fenntarthatósági kritériumainak 
megállapítására várjunk. A biomasszából származó közlekedési és egyéb folyékony 
üzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat közvetlenül lehet alkalmazni a 
szilárd biomasszára.  Az energiatermeléséhez használt szilárd biomassza és 
fosszilisüzemanyag-komparátorai által okozott üvegházhatásúgáz-kibocsátás számítását 
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azonban ki kell dolgozni annak érdekében, hogy az energiatermeléséhez használt összes 
biomassza tekintetében fel lehessen állítani kritériumokat.

Módosítás 294
Romana Jordan Cizelj

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.

törölve

Or. sl

Módosítás 295
Werner Langen

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.

törölve

Or. de
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Indokolás

A fenntarthatósági kritériumokat minden bioenergia-forrásra alkalmazni kell.  
Keretfeltételeket kell kidolgozni a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a 
biomassza tekintetében.

Módosítás 296
Vittorio Prodi

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) Ösztönözni kell az erdészeti és 
gazdálkodási hulladékból, valamint a 
szilárd halmazállapotú lakossági 
hulladékból kinyert biomassza hatékony 
és fenntartható használatát. 
Energianövényeket csak olyan helyen 
szabad termeszteni, ahol a szántóföld 
energia-előállításra történő használata 
összeegyeztethető az élelmiszercélú 
termesztéssel.

Or. it

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy a biomasszát energiatermelésre használjuk, azonban ugyanilyen 
fontos, hogy ez ne vezessen az élelmiszerárak torzulásához, aminek mindenképpen elejét kell 
venni. 

Módosítás 297
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
47 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(47a) Ösztönözni kell a biomassza 
energiaforrásként való költséghatékony és 
fenntartható használatát. Mivel a 
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biomassza energiatermeléséhez történő 
felhasználása piaci torzulásokhoz, 
erdőirtáshoz, a vízkészletek 
kiapasztásához és emelkedő 
élelmiszerárakhoz vezethet, a helyi szinten 
bőségesen rendelkezésre álló biomassza 
használatát és piaci előretörését kell 
ösztönözni.

Or. it

Indokolás

Annak biztosítására, hogy a biomassza energiatermeléséhez történő felhasználása ne vezessen 
piaci torzulásokhoz, tömeges erdőirtáshoz és vízhiányhoz, a helyi szinten bőségesen 
rendelkezésre álló biomassza használatát és piaci előretörését kell ösztönözni.

Módosítás 298
Erna Hennicot-Schoepges

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 
biztosítása.

törölve

Or. en

Módosítás 299
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A 10%-os bioüzemanyag-részarány 
elérésének lehetővé tétele érdekében, 

(48) Az 5%-os bioüzemanyag-részarány 
elérésének lehetővé tétele érdekében, 
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szükséges az EN590/2004 szabványnál 
biodízelt nagyobb arányban tartalmazó 
dízel-keverék forgalom hozatalának 
biztosítása.

szükséges az EN590/2004 szabványnál 
biodízelt nagyobb arányban tartalmazó 
dízel-keverék forgalom hozatalának 
biztosítása.

Or. it

Módosítás 300
Hannes Swoboda

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 
biztosítása.

(48) A 7%-os bioüzemanyag-részarány 
elérésének lehetővé tétele érdekében, 
szükséges az EN590/2004 szabványnál 
biodízelt nagyobb arányban tartalmazó 
dízel-keverék forgalom hozatalának 
biztosítása.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokra meghatározott 10%-os célkitűzés negatív következményekkel járhat az 
élelmezésre és egyéb alapvető területekre nézve, ezért a 7%-os célkitűzés realistábbnak tűnik, 
és jobban megfelel a fenntarthatósági kritériumoknak.

Módosítás 301
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

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 

(48) A 10%-os megújulóenergia-
részarány a közlekedésben 2020-ra 
történő elérésének lehetővé tétele 
érdekében szükséges az EN590/2004 
szabványnál biodízelt nagyobb arányban 
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biztosítása. tartalmazó dízel-keverék forgalom 
hozatalának biztosítása.

Or. en

Módosítás 302
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A felhasznált alapanyagok 
választékát bővítő bioüzemanyagokat a 
nemzeti bioüzemanyag kötelezettségekben 
nagyobb arányban kell szerepeltetni 
annak biztosítása érdekében, hogy 
kereskedelmi szempontból életképessé 
váljanak.

törölve

Or. en

Indokolás

Ha a kitűzött fenntartható-energiacélok elérése érdekében megengedjük ezt a könnyítést, az 
ahhoz az anomáliához vezethet, hogy az összes előállított fenntartható energiát a könnyítés 
szintjére redukálják. Az úgynevezett második generációt az üvegházhatású gázkibocsátási 
érték legalább 60%-os csökkentésével lehetne ösztönözni, amint azt a jelentés javasolja, a 
megújuló energiaforrás-célkitűzések veszélyeztetése nélkül.

Módosítás 303
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A felhasznált alapanyagok választékát 
bővítő bioüzemanyagokat a nemzeti 
bioüzemanyag kötelezettségekben 
nagyobb arányban kell szerepeltetni annak 
biztosítása érdekében, hogy kereskedelmi 

(49) A felhasznált alapanyagok választékát 
bővítő bioüzemanyagok tekintetében 
differenciált kötelező célkitűzéseket kell
támasztani annak biztosítása érdekében, 
hogy kereskedelmi szempontból 
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szempontból életképessé váljanak. életképessé váljanak.

Or. en

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat értelmében a hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagok duplán számítanak a nemzeti célkitűzéseknek való megfeleléskor. 
Azonban a javasolt rendszer eredményeképpen megtörténhet, hogy jelentősen kevesebb valódi 
bioüzemanyag-mennyiség kerül forgalomba. Ennek a másodlagos hatásnak az elkerülése 
érdekében azt javasoljuk, hogy e különleges bioüzemanyagokat az amerikai modell szerint 
ösztönözzük, amely az adott nyersanyagokból származó bioüzemanyag tekintetében 
meghatározott százalék megvalósítását tűzi ki célul.

Módosítás 304
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
49 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(49) A felhasznált alapanyagok választékát 
bővítő bioüzemanyagokat a nemzeti 
bioüzemanyag kötelezettségekben nagyobb 
arányban kell szerepeltetni annak 
biztosítása érdekében, hogy kereskedelmi 
szempontból életképessé váljanak.

(49) A felhasznált alapanyagok választékát 
bővítő bioüzemanyagokat a nemzeti 
bioüzemanyag kötelezettségekben nagyobb 
arányban kell szerepeltetni és közösségi 
szinten azokat intenzívebben kell 
ösztönözni annak biztosítása érdekében, 
hogy kereskedelmi szempontból 
életképessé váljanak.

Or. de

Indokolás

A második generációs bioüzemanyagokat jobban kellene ösztönözni azért, hogy az 
elkövetkezendő években hatékonyságuk javuljon.



PE407.891v01-00 40/117 AM\728453HU.doc

HU

Módosítás 305
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
50 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50) Rendszeres jelentéstételre van szükség 
ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások 
fejlesztése folyamatosan a figyelem 
középpontjában maradjon nemzeti és 
közösségi szinten.

(50) Rendszeres, bürokráciától mentes
jelentéstételre van szükség ahhoz, hogy a 
megújuló energiaforrások fejlesztése 
folyamatosan a figyelem középpontjában 
maradjon nemzeti és közösségi szinten.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak már így is számos jelentést kell készíteniük, a bürokrácia elharapódzását 
féken kell tartani.

Módosítás 306
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) A tagállamok nemzeti szinten eltérő 
rendszereket vezettek be a megújuló 
energiaforrások támogatására, és ez 
ágazatonként is különbözik. Hosszútávon 
ki kell dolgozni a megújulóenregia-
ágazatot ösztönző összehangolt közösségi 
támogatási rendszert. [2012 decemberéig] 
a Bizottság felméri a meglévő támogatási 
rendszerek hatékonyságát, és javaslatot 
tesz a piaci alapú, egységes európai 
megújulóenergia támogatási rendszer 
kialakítására.

Or. en
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Indokolás

A megújulóenergia-célkitűzések megvalósításának költséghatékonynak kell lennie, 
ugyanakkor ösztönöznie kell a technológiai fejlesztést is. Ma 27 különböző nemzeti 
támogatási rendszer létezik, és fennáll annak a kockázata, hogy a tagállamok túllicitálják 
egymást a célkitűzések megvalósítása érdekében, ami a célok elérését megdrágítja. A 
beruházási bizalom fenntartása érdekében a nemzeti támogatási rendszereket nem szabad 
egyik napról a másikra megváltoztatni. Ezért a Bizottságnak fel kell mérnie a jelenlegi 
támogatási rendszereket és meg kell fontolnia az egységes, piaci alapú rendszer bevezetését.

Módosítás 307
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
50 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(50a) A megújuló energia folyamatos és 
szilárd kereteinek biztosítása érdekében a 
Bizottság 2016-ig megújulóenergia-
útitervet tesz közzé a 2020-ig terjedő 
időszakra, amelyben a nemzeti támogatási 
rendszerek egységesítésére, valamint a 
megújuló elektromos áramnak és 
biogáznak az uniós elektromos áram- és 
gázpiacba történő tejes integrálására tehet 
javaslatot. 

Or. en

Indokolás

A megújulóenergia-ipar új iparág, jelenleg támogatni kell, de idővel integrálni kell az 
energiapiacba. A megújulóenergia-iparnak elegendő időt kell biztosítani arra, hogy a 2020 
utáni időszak szabályozási környezetére felkészüljön.
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Módosítás 308
Herbert Reul

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 egy korlátozott 
időszakra dokumentált inherens GHG-
teljesítményjavulás alapján elősegíthetik a 
járulékos előnyöket nyújtó 
bioüzemanyagok használatát vagy az 
azokba való befektetést.  Ez lehetővé tenné 
a nagyobb teljesítményű bioüzemanyag-
előállítási láncok létrehozását.

Or. en

Indokolás

A fejlett bioüzemanyagok jelen meghatározása túlságosan szűk és túlságosan tudományos. A 
fejlett bioüzemanyagagok jutalmazását dokumentált GHG-teljesítményjavulás alapján kell 
elosztani, azaz a GH-kibocsátás csökkentési képesség alapján. Ez eleget tenne a jobban 
teljesítő bioüzemanyagelállító-láncok kifejlesztésére vonatkozó igénynek, és megnyitná az utat 
a fejlettebb bioüzemanyag-generációk irányába. Minden támogatás ideiglenes, ezért 
biztosítani kell, hogy a támogatás megszűnte után a technológiák és beruházások 
működőképesek maradjanak.
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Módosítás 309
Jorgo Chatzimarkakis

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 egy korlátozott 
időszakra dokumentált inherens GHG-
teljesítményjavulás alapján elősegíthetik a 
járulékos előnyöket nyújtó 
bioüzemanyagok használatát vagy az 
azokba való befektetést.  Ez lehetővé tenné
a nagyobb teljesítményű bioüzemanyag-
előállítási láncok létrehozását.

Or. en

Indokolás

A fejlett bioüzemanyagok jelen meghatározása túlságosan szűk és túlságosan tudományos. A 
fejlett bioüzemanyagagok jutalmazását dokumentált GHG-teljesítményjavulás alapján kell 
elosztani, azaz a GH-kibocsátás csökkentési képesség alapján. Ez eleget tenne a jobban 
teljesítő bioüzemanyagelállító-láncok kifejlesztésére vonatkozó igénynek, és megnyitná az utat 
a fejlettebb bioüzemanyag-generációk irányába. Minden támogatás ideiglenes, ezért 
biztosítani kell, hogy a támogatás megszűnte után a technológiák és beruházások 
működőképesek maradjanak.
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Módosítás 310
Hannes Swoboda

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 cellulóztartalmú 
anyagokból, a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból, algákból valamint az 
elsivatagosodás elleni küzdelem 
érdekében száraz területeken termelt, 
öntözést nem igénylő növényekből
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.

Or. en

Indokolás

Az algák a bioüzemanyag-termelés potenciális fenntartható forrásai.

Módosítás 311
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
52 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(52) Támogatási rendszereik megtervezése 
során, a tagállamok elősegíthetik a 

(52) Támogatási rendszereik megtervezése 
során, a tagállamok elősegíthetik a 
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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.

járulékos előnyöket nyújtó 
bioüzemanyagok használatát, beleértve a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból, a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból, algákból valamint az 
elsivatagosodás elleni küzdelem 
érdekében száraz területeken termelt, 
öntözést nem igénylő növényekből
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.

Or. en

Indokolás

Az algákból, illetve a száraz területeken növő növényekből készült biodízel előállítási 
módoknak nagyon pozitív CO2 jellemzője van.

Módosítás 312
Werner Langen

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 

(52) Támogatási rendszereik megtervezése 
során, a tagállamok elősegítik 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 
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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.

energiatermelés és másrészt a járulékos 
előnyöket szolgáltató energiatermelés 
eltérő költségeit. A tagállamok ösztönözik
az olyan megújuló energiatechnológiák 
fejlesztésébe történő beruházást, amelyek 
versenyképessé válásához időre van 
szükség.

Or. de

Indokolás

A második generációs bioüzemanyagokat jobban kellene ösztönözni azért, hogy az 
elkövetkezendő években hatékonyságuk javuljon.

Módosítás 313
Fiona Hall

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 elősegítik 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 tagállamoknak 
ösztönözniük kell az olyan más megújuló 
energiatechnológiák kutatásába és
fejlesztésébe történő beruházást, amelyek 
versenyképessé válásához időre van 
szükség.

Or. en
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Módosítás 314
Britta Thomsen

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 elősegítik 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 ösztönözik
az olyan megújuló energiatechnológiák 
fejlesztésébe történő beruházást, amelyek 
versenyképessé válásához időre van 
szükség.

Or. en

Módosítás 315
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
53 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53) A 15-17. cikkben szereplő, a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók által bizonyos célok 
érdekében teljesítendő fenntarthatósági 
feltételeket harmonizáló, és ezáltal az 
említett anyagok kereskedelmét – a 
feltételek teljesítése esetén – a tagállamok 
között elősegítő rendelkezések az EK-
Szerződés 95. cikkén alapulnak, mert 
elsődleges céljuk a belső piac megfelelő 

(53) Ezen irányelv összes többi 
rendelkezése az EK-Szerződés 175. 
cikkének (1) bekezdésén alapul, mert 
elsődleges céljuk a környezet védelme.
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működésének biztosítása. Ezen irányelv 
összes többi rendelkezése az EK-Szerződés 
175. cikkének (1) bekezdésén alapul, mert 
elsődleges céljuk a környezet védelme.

Or. en

Indokolás

A 175. cikk (1) bekezdése képezi az egyedüli jogalapot. A kettős jogalapot különleges esetekre 
tartják fenn, amikor számos egyformán jelentős célkitűzés van. Jelen esetben azonban a fő 
célkitűzés a környezetvédelem, és a megújuló forrásokból előállított energiáról, illetve a
bioüzemanyagokról szóló irányelvet is a 175. cikk (1) bekezdése szerint fogadták el. Továbbá 
a bioüzemanyagokról szóló rendelkezéseknek nem alapvető célja a kereskedelem 
megkönnyítése – mivel az előírt szabványok távolról sincsenek harmonizálva – hanem a 
fenntarthatósági követelmények megállapítása.

Módosítás 316
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Bizottságra hatáskört kell ruházni 
különösen annak érdekében, hogy 
módosítsa a bioüzemanyagokkal és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókkal 
kapcsolatos környezeti fenntarthatósági 
kritériumok teljesítésének értékeléséhez 
szükséges módszertani elveket és 
értékeket, illetve hogy a tudományos és 
műszaki haladáshoz igazítsa a közlekedési 
célú üzemanyagok energiatartalmát. Mivel 
ezen intézkedések általános hatályúak és 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módszertani elvek és értékek 
kiigazításával történő módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 

(55) Bizottságra hatáskört kell ruházni 
különösen annak érdekében, hogy 
módosítsa a bioüzemanyagokkal és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókkal 
kapcsolatos környezeti fenntarthatósági 
kritériumok teljesítésének értékeléséhez 
szükséges módszertani elveket és 
értékeket, illetve hogy a tudományos és 
műszaki haladáshoz igazítsa a közlekedési 
célú üzemanyagok energiatartalmát. Mivel 
ezen intézkedések általános hatályúak és 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módszertani elvek és értékek 
kiigazításával történő módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. A bioüzemanyagok és egyéb 
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elfogadni. folyékony bio-energiahordozók életciklusa 
alatti üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
kiszámításához szükséges alapértelmezett 
értékek meghatározásakor – és különösen 
az N2O-kibocsátás tekintetében – a 
Bizottságnak figyelembe kell vennie az 
éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi testület (IPCC) által gyűjtött 
adatokat és értékeket.  Arról is meg kell 
győződnie, hogy a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
életciklusát meghatározó ipari folyamatok 
tekintetében naprakész értékeket vesz 
figyelembe.

Or. fr

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését következetes fenntarthatósági 
kritériumoknak kell kísérniük. Az IPCC globális tekintélyű intézmény, ahol a legkiválóbb 
tudósok dolgoznak. Ezért furcsa lenne, ha adatait nem vennénk át, különösen mivel 
Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Franciaország már használják azokat.

Módosítás 317
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Bizottságra hatáskört kell ruházni 
különösen annak érdekében, hogy 
módosítsa a bioüzemanyagokkal és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókkal
kapcsolatos környezeti fenntarthatósági 
kritériumok teljesítésének értékeléséhez 
szükséges módszertani elveket és 
értékeket, illetve hogy a tudományos és 
műszaki haladáshoz igazítsa a közlekedési 
célú üzemanyagok energiatartalmát. Mivel 
ezen intézkedések általános hatályúak és 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módszertani elvek és értékek 

(55) A Bizottságra hatáskört kell ruházni 
különösen annak érdekében, hogy 
módosítsa az energiatermeléséhez 
használt biomasszával kapcsolatos 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
kritériumok teljesítésének értékeléséhez 
szükséges módszertani elveket és 
értékeket, illetve hogy a tudományos és 
műszaki haladáshoz igazítsa a közlekedési 
célú üzemanyagok energiatartalmát. Mivel 
ezen intézkedések általános hatályúak és 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módszertani elvek és értékek 
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kiigazításával történő módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

kiigazításával történő módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumokat, az üvegházhatást okozó gázkibocsátás mérését, az a VII. 
mellékletben megállapított elfogadott és alapértelmezett értékeket a Bizottságnak az 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban rendszeresen felül kell 
vizsgálnia.

Módosítás 318
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
55 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(55) Bizottságra hatáskört kell ruházni 
különösen annak érdekében, hogy 
módosítsa a bioüzemanyagokkal és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókkal 
kapcsolatos környezeti fenntarthatósági 
kritériumok teljesítésének értékeléséhez
szükséges módszertani elveket és 
értékeket, illetve hogy a tudományos és 
műszaki haladáshoz igazítsa a közlekedési 
célú üzemanyagok energiatartalmát. Mivel 
ezen intézkedések általános hatályúak és 
ezen irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek a módszertani elvek és értékek 
kiigazításával történő módosítására 
irányulnak, azokat az 1999/468/EK 
határozat 5a. cikkében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 

(55) Bizottságra hatáskört kell ruházni 
különösen annak érdekében, hogy 
módosítsa a bioüzemanyagokkal és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókkal 
kapcsolatos környezeti és társadalmi 
fenntarthatósági kritériumok teljesítésének 
értékeléséhez szükséges módszertani 
elveket és értékeket, illetve hogy a 
tudományos és műszaki haladáshoz 
igazítsa a közlekedési célú üzemanyagok 
energiatartalmát. Mivel ezen intézkedések 
általános hatályúak és ezen irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek a 
módszertani elvek és értékek kiigazításával 
történő módosítására irányulnak, azokat az 
1999/468/EK határozat 5a. cikkében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.
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elfogadni.

Or. en

Módosítás 319
Hannes Swoboda

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 
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,

(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
7%-os részarányának 2020-ra való 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,

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokra meghatározott 10%-os célkitűzés negatív következményekkel járhat az 
élelmezésre és egyéb alapvető területekre nézve, ezért a 7%-os célkitűzés realistábbnak tűnik, 
és jobban megfelel a fenntarthatósági kritériumoknak.
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Módosítás 320
Erna Hennicot-Schoepges

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 
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,

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának, és az egyes
tagállamokban a közlekedés területén a 
megújuló energiák 8%-os részarányának 
2020-ra való 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,

Or. en

Módosítás 321
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

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 elérését 
– a tagállamok nem tudják kielégítően 

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes végső
energiafogyasztásában a megújuló energiák
kötelező 20%-os részarányának, és az egyes 
tagállamok közlekedési ágazataiban a 
megújuló forrásból származó energiák 
kötelező 10%-os részarányának 2020-ra 
való elérését – a tagállamok nem tudják 
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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,

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,

Or. en

Indokolás

A 2007. márciusi Európai Tanács megállapodott abban a kötelező célkitűzésben, miszerint a 
megújuló forrásokból előállított energiának 2020-ra a végső fogyasztásban 20%-os 
részarányt kell betöltenie. Továbbá, ez az irányelv 2020-ra 10%-os célkitűzést szab meg a 
közlekedési ágazatban a megújuló forrásokból előállított energiára.  Ezért ezt a 
preambulumbekezdést ennek megfelelően kell megváltoztatni a következetesség érdekében.

Módosítás 322
Romana Jordan Cizelj

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 
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. 

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának, és az egyes 
tagállamok közlekedési ágazataiban a 
megújuló forrásból származó energiák
10%-os részarányának 2020-ra való 
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. 
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cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

Or. sl

Módosítás 323
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
57 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57a) A környezetvédelmi intézkedések, 
mint például a vízügyi keretirányelv, 
egyoldalú átültetése veszélyeztethetik a 
kiemelkedő környezetvédelmi és 
energiaügyi célkitűzéseket, beleértve az 
éghajlat védelmét is. Ezért a jogalkotási 
programoknak, különösen a 
környezetvédelem terén, figyelembe kell 
venniük a megújuló energiaforrások 
használatának következményeit, és a 
lehetőségekhez képest kerülniük kell az 
összeférhetetlenséget.

Or. de

Indokolás

Az átfogó környezetvédelmi és energiapolitikai stratégia érdekében az Európai Unió  
környezetvédelmi és éghajlati célkitűzéseinek végrehajtásához egymásra hatásokat figyelembe 
kell venni, és kerülni kell az ellentmondásokat. 

Módosítás 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 
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megújuló forrásokból előállított energia 
támogatására. Megállapítja a megújuló 
forrásokból előállított energiának az 
energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára és a megújuló energiának a 
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 energia 
támogatására, valamint az Európai Unió 
belső energiapiacába történő 
bekapcsolása tekintetében az ellátás 
biztonságának növelése, a 
környezetvédelem, a versenyképesség és az 
Unió ipara vezetőképességének 
előmozdítása érdekében. Megállapítja a 
megújuló forrásokból előállított energiának 
az energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára vonatkozó uniós és nemzeti 
célkitűzéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy 2020-ban az Európai 
Unió végső energiafelhasználásának 
legalább 20%-át megújuló
energiaforrásokból fedezzék, valamint a
végső benzin- és dízelfogyasztás legalább 
10%-át ilyen forrásokból biztosítsák a
közlekedésben.  Megállapítja a nemzeti 
támogatási rendszerekhez kapcsolódó 
szabályokat, valamint a megújuló
energiaforrásból előállított energiára 
vonatkozó nemzeti cselekvési terveket, 
valamint gondoskodik a tagállamok között 
a célkitűzések eléréséhez és az 
adminisztratív eljárásokhoz, valamint a 
megújuló energiaforrások 
infrastruktúrájához való kapcsolódáshoz 
szükséges rugalmasságról. Megállapítja a 
környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
kritériumokat a biomasszából előállított 
energia számára.

Or. es

Módosítás 325
Angelika Niebler

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 

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatására, hogy megerősítse a már 
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forrásokból előállított energiának az 
energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára és a megújuló energiának a 
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.

létező nemzeti támogatási rendszereket a 
tagállamokban, és összekapcsolja a 
tagállamokat egy harmadik országoktól 
egyre függetlenebbé váló európai 
energiapolitikába nagyobb 
energiabiztonság, versenyképesség és az 
Európai Unió iparának vezetőképessége 
révén.  Megállapítja a megújuló 
forrásokból előállított energiának az 
energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára és a megújuló energiának a 
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 az Európai 
Unióban és az egyes tagállamokban. 
Megállapítja a környezeti fenntarthatósági 
kritériumokat a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók számára.

Or. de

Indokolás

Nagyon fontos az Európai Unió jövőbeni túlélése szempontjából, hogy nagyobb 
függetlenséget érjen el energia téren a harmadik országoktól, és így biztosítsa az 
energiaellátást, valamint az Európában folyó energiaversenyt.

Módosítás 326
Werner Langen, Angelika Niebler

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 

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatására, hogy megerősítse a már 
létező nemzeti támogatási rendszereket a 
tagállamokban, és összekapcsolja a 
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összarányára és a megújuló energiának a 
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.

tagállamokat egy harmadik országoktól 
egyre függetlenebbé váló európai 
energiapolitikába nagyobb 
energiabiztonság, versenyképesség és az 
Európai Unió iparának vezetőképessége 
révén.  Megállapítja a megújuló 
forrásokból előállított energiának az 
energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára és a megújuló energiának a 
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 az Európai 
Unióban és az egyes tagállamokban. 
Megállapítja a környezeti fenntarthatósági 
kritériumokat a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók számára.

Or. de

Indokolás

Nagyon fontos az Európai Unió jövőbeni túlélése szempontjából, hogy nagyobb 
függetlenséget érjen el energia téren a harmadik országoktól, és így biztosítsa az 
energiaellátást, valamint az Európában folyó energiaversenyt.

Módosítás 327
Mechtild Rothe

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 
közlekedésben felhasználandó részarányára 

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 
megújuló forrásokból előállított energia 
támogatására, valamint a belső 
energiapiacba történő integrációjukra.
Ezen irányelv célja, hogy növelje a 
megújuló energiaforrásból előállított 
energia arányát a villamos energiában, a 
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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.

fűtésben és a hűtésben, hogy eleget tudjon 
tenni a Közösség megújuló 
energiaforrásból előállított energiára 
vonatkozó legalább 20%-os célkitűzésének 
2020-ig, ezáltal előmozdítva az
energiaellátás biztonságát, csökkentve az 
üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 
előmozdítva a technológiai fejlődést, 
biztosítva a foglalkoztatás lehetőségét és a 
regionális fejlesztést, különösen a vidéki 
területeken. Megállapítja a megújuló 
forrásokból előállított energiának az 
energiafogyasztásban betöltendő 
összarányára és időközi arányára, 
valamint a megújuló energiának a 
közlekedésben felhasználandó részarányára 
vonatkozó kötelező célkitűzéseket. 
Lefekteti a származási garanciákra, a 
közigazgatási eljárásokra és a hálózatba
való bekapcsolásra vonatkozó a megújuló 
forrásokból előállított energiával 
kapcsolatos szabályokat. Megállapítja a 
környezeti fenntarthatósági kritériumokat a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók számára.

Or. en

Indokolás

Be kell illeszteni az irányelv fő célkitűzését.

Módosítás 328
Eija-Riitta Korhola

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 

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

összarányára és a megújuló energiának a 
közlekedésben felhasználandó részarányára 
vonatkozó célelőirányzatokat. 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.

Or. en

Indokolás

Sürgősen szükség van a megújuló energiaforrásból származó energia összarányának 
növekedésére, azonban el kell kerülni a kötelező, az adott időkereten belül fenntarthatóan 
nem teljesíthető célkitűzések megállapítását.

Módosítás 329
Fiona Hall

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 
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-

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 
közlekedésben felhasználandó 
részarányára, illetve a közlekedésben 
történő energiahatékonysági 
előrelépésekre 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 
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energiahordozók számára. környezeti fenntarthatósági kritériumokat a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók számára.

Or. en

Indokolás

Mivel a megújuló energiára százalékos célkitűzés van meghatározva, fontos, hogy egyéb, a 
teljes energiaszükséglet csökkentésére irányuló intézkedések figyelembevételével értelmezzük 
a célkitűzést.

Módosítás 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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 
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.

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 
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
megújuló forrásokból, és különösen a 
biomasszából származó energia számára.

Or. en

Indokolás

A fenntarthatósági kritérium alkalmazási körét ki kell terjeszteni a megújuló energia csekély 
részét kitevő bioüzemanyagokon túl, hogy az a megújuló energiaforrásokra és a biomasszára 
is vonatkozzon.
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Módosítás 331
Robert Goebbels

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 
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.

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 
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. A 2003/30/EK 
irányelvben megállapított 
meghatározásokon alapul.  

Or. fr

Indokolás

Az egymást követő irányelvekben fenn kell tartani a meghatározások gyakorlatba történő 
lefordításának folytonosságát.

Módosítás 332
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított (a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
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energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, geotermikus, távfűtés, aerotermikus,
hullám-, árapály-, víz (termikus és
vízenergia), szennyvíziszap, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

Or. de

Indokolás

A megújuló energiaforrások meghatározását összhangban a technológia fejlődésével frissíteni 
és bővíteni kell a bizottsági eljárás során. Például, a szennyvíziszap és a kevert összetevők stb. 
hiányoznak. A vizet nem csak mint vízenergiát lehet, illetve kell felhasználni, hanem 
hőforrásként is (a hőszivattyúban használt közeg). 

Módosítás 333
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, levegő-, talaj-, geotermikus, hullám-, 
árapály-, vízenergia, biomassza, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok, szennyvíziszap
és biogázok energiája;

Or. de

Indokolás

A levegő, a víz, a talaj és a szennyvíziszap is potenciális megújuló energiaforrások, különös 
tekintettel a megújuló energia ágazatban az energiatermelés jövőbeni innovációira. 
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Módosítás 334
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, aerotermikus, geotermikus,
hidrotermikus, hullám-, árapály-, 
vízenergia, biomassza, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok, és biogázok 
energiája;

Or. en

Indokolás

A javaslat meghatározása olyan energiaforrásokat sorol fel, amelyek alkalmasak 
villamosenergia-termelésre. Mivel az irányelv céljai közé tartozik a megújuló energiaforrások 
használatával történő fűtés és a hűtés is, be kell illeszteni az e célokra is felhasználható 
forrásokat is. Fűtés és hűtés céljára a termikus energia felhasználható szárazföldi forrásból, 
valamint légi és vízi forrásból is. Azaz a geotermikus energia mellett az aerotermikus energiát 
(a levegőből nyert termikus energiát) és a hidrotermikus energiát (a vízből nyert termikus 
energiát) is figyelembe kell venni ezen irányelv célkitűzéseinél.

Módosítás 335
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, geotermikus, hullám-, árapály-,
sóoldat-ozmózis, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;
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Or. en

Indokolás

A „sóoldat-ozmózis” új technológia, amely sósvíz-testek és friss víz között ozmózis révén a 
nyomáskülönbség miatt termelt villamos energiára vonatkozik.  „Sóoldat-ozmózisra” 
különösen ott van lehetőség, ahol egy folyó beletorkollik a tengerbe. 

Módosítás 336
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, környezeti levegő, geotermikus, 
hullám-, árapály-, ozmotikus nyomás,
vízenergia, biomassza, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok, és biogázok 
energiája;

Or. en

Indokolás

A hőszivattyúk által felhasznált környezeti levegőt is mint megújuló energiaforrást kell ezen 
irányelvnek egyértelműen elismernie. Ez a meghatározást összhangba hozná a javaslattal, 
hogy a hőszivattyú által használt környezeti levegőt és a geotermikus energiát is a tagállamok 
megújulóenergia-célkitűzése közé számítaná. Az ozmózis lehetőséget adna a tengervíz és az 
édesvíz közötti sókoncentráció gradiensének kihasználására, és ezért egyértelműen megújuló 
energiaforrásként lehetne elismerni. 
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Módosítás 337
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, környezeti levegő, geotermikus, 
hullám-, árapály-, ozmotikus nyomás,
vízenergia, biomassza, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok, és biogázok 
energiája;

Or. en

Indokolás

A hőszivattyúk által felhasznált környezeti levegőt is mint megújuló energiaforrást kell ezen 
irányelvnek egyértelműen elismernie. Ez a meghatározást összhangba hozná a javaslattal, 
hogy a hőszivattyú által használt környezeti levegőt és a geotermikus energiát is a tagállamok 
megújulóenergia-célkitűzése közé számítaná. Az ozmózis lehetőséget adna a tengervíz és az 
édesvíz közötti sókoncentráció gradiensének kihasználására, és ezért egyértelműen megújuló 
energiaforrásként lehetne elismerni. 

Módosítás 338
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, környezeti levegő, geotermikus, 
hullám-, árapály-, ozmotikus energia,
vízenergia, biomassza, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok, és biogázok 
energiája;
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Or. fr

Indokolás

A környezeti levegőt is megújuló energiaforrásként kell használni, mivel a hőszivattyúk ezt 
használják.

Módosítás 339
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, geotermikus, hullám-, árapály-, 
vízenergia, biomassza, hó, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok, és biogázok 
energiája; A X. mellékletben felsorolt 
folyamatokból nyert hulladékhő, amely 
eleget tesz az Y. mellékletben felsorolt 
feltételeknek, ezen irányelv értelmében 
szintén megújuló energiaforrásnak 
tekintendő. 

Or. en

Indokolás

A RES irányelv hatékony megoldást kínál annak elkerülésére, hogy elsődleges energiát 
alkalmazzanak a hulladékból származó energia helyett, hogy a hulladékból származó energiát 
ezen irányelv értelmében megújuló energiaforrásként határozzák meg, azzal a feltétellel, hogy 
az elsődleges folyamatokra vonatkozóan előre meghatározott hatékonysági feltételeknek 
eleget tesz. A havat egyes üzemekben hűtésre használják, ezért be kell venni a megújuló 
források meghatározásába.
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Módosítás 340
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) „megújuló energiaforrásból előállított 
energia”: a nem fosszilis megújuló 
energiaforrások: szél-, nap-, geotermikus, 
hullám-, árapály-, vízenergia, biomassza, 
hulladék-lerakóhelyeken és 
szennyvíztisztító telepeken keletkező 
gázok, és biogázok energiája;

(a) „megújuló energiaforrások”: a nem 
fosszilis megújuló energiaforrások: szél-, 
nap-, geotermikus, hullám-, árapály-, 
vízenergia, biomassza, hulladék-
lerakóhelyeken és szennyvíztisztító 
telepeken keletkező gázok, és biogázok 
energiája, kogenerációból eredő 
hulladékhő, természetes hűtés; ezt a 
fogalommeghatározást a Bizottság által a 
21. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban elért 
műszaki eredményekhez lehet igazítani;

Or. en

Indokolás

„Hulladékhő” a villamosenergia-termelésből, vagy más ipari folyamatból származó többlet 
hő, és megújuló forrásból származó energiának kell tekinteni. „Természetes hűtés” 
mélytengeri, tavi, vagy folyók általi hűtésre vonatkozik.

Az új források és technológiák jövőbeli fejlődésének figyelembe vétele érdekében a 
Bizottságnak engedélyezni kell, hogy a fogalommeghatározást a komitológiai eljárás 
keretében módosítsa.

Módosítás 341
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezt a fogalommeghatározást a Bizottság 
által a 21. cikk (3) bekezdésében említett 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban elért 
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műszaki eredményekhez lehet igazítani;

Or. en

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 figyelembe vétele érdekében a 
Bizottságnak engedélyezni kell, hogy a fogalommeghatározást a komitológiai eljárás 
keretében módosítsa.

Módosítás 342
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E fogalommeghatározásnak tükröznie kell 
a technikai fejlődést, és az a Bizottság 
által a 21. cikk (3) bekezdésében említett 
eljárással összhangban kiigazítható;

Or. de

Indokolás

Az új technológiák jövőbeli fejlődésének figyelembe vétele érdekében a Bizottságnak 
lehetőséget kell kapnia, hogy a fogalommeghatározást a komitológiai eljárás keretében 
módosítsa.

Módosítás 343
Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(aa) „aerotermikus energia”: a levegőben 
hő formájában tárolt energia;
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Or. en

Indokolás

Az európai uniós jogszabályok nem rendelkeznek az aerotermikus, geotermikus és a 
hidrotermikus energiára vonatkozó harmonizált meghatározással. Ezért az irányelvnek kell 
ilyen meghatározást adnia.

Az „aerotermikus energia” a levegőben (a föld légkörében) jelen lévő termikus energiára 
vonatkozik.

Módosítás 344
Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ab) „geotermikus energia”: a talaj 
felszíne alatt hő formájában található 
energia;

Or. en

Indokolás

Az európai uniós jogszabályok nem rendelkeznek az aerotermikus, geotermikus és a 
hidrotermikus energiára vonatkozó harmonizált meghatározással. Ezért az irányelvnek kell 
ilyen meghatározást adnia.

A „geotermikus energia” a talajban (a föld szilárd felszíne alatt) jelen lévő termikus 
energiára vonatkozik.

Módosítás 345
Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) „hidrotermikus energia”: felszíni 
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vizekben hő formájában tárolt energia;

Or. en

Indokolás

Az európai uniós jogszabályok nem rendelkeznek az aerotermikus, geotermikus és a 
hidrotermikus energiára vonatkozó harmonizált meghatározással. Ezért az irányelvnek kell 
ilyen meghatározást adnia.

A „hidrotermikus energia” a felszíni vizekben (folyókban, tavakban, illetve tengerekben) jelen 
lévő termikus energiára vonatkozik.

Módosítás 346
Gunnar Hökmark

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”: nem teljes mértékben 
elbomlott vagy megkövült szerves anyag;

Or. en

Indokolás

A biomasszát a biomasszaként tekinthető ágazati termékek és hulladékok korlátozó jelleggel 
történő felsorolásával határozták meg. Egy szélesebb körű és általánosabb meghatározás 
biztosítaná, hogy a különböző típusú biomasszára is kiterjedjen a meghatározás.
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Módosítás 347
Eija-Riitta Korhola

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”: nem teljes mértékben 
elbomlott vagy megkövült szerves anyag;

Or. en

Indokolás

A biomassza meghatározása túl szűk, és nem terjed ki egyes megújuló energiaforrásokra (pl. 
az algákra). A szélesebb fogalommeghatározás lehetővé tenné, hogy különbséget tegyenek a 
biomassza különböző típusai között. A környezettudomány fogalmai szerint a biomassza nem 
más, mint szerves anyag.

Módosítás 348
Anni Proximate

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), erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, az ipari és 
települési hulladék biológiailag lebontható 
része, valamint a szennyvíziszap;

Or. en
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Módosítás 349
Rein Parasailing

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), erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, a tőzeg,
valamint az ipari és települési hulladék 
biológiailag lebontható része;

Or. en

Indokolás

A tőzeg a részben elhalt növényzet biológiailag lebontható része, és számos európai 
országban, mint pl.: Írország, Finnország, Észtország, az Egyesült Királyság (Skócia), 
Lengyelország, Németország északi része, Hollandia, Svédország és Dánia, jelentős megújuló 
energiaforrás.

Módosítás 350
Lena Ek

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), erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és települési, illetve mezőgazdasági
hulladék biológiailag lebontható része;

Or. en
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Indokolás

Az alga egyre növekvő energiaforrás, ezért az „akvakultúra” kifejezést is be kell illeszteni a 
cikkbe. 

Módosítás 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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), akvakultúrából,
erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és települési hulladék biológiailag 
lebontható része;

Or. es

Indokolás

A Bizottság javaslatában a biomassza meghatározása nem tartalmazza az akvakultúrából 
származó termékeket, mint például a tengeri moszat, amely potenciálisan értékes 
nyersanyagnak tekinthető a második generációs biodízel előállításához.

Módosítás 352
Vittorio Prodi

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 

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

biológiailag lebontható része, valamint az 
ipari és települési hulladék biológiailag 
lebontható része, valamint az a része, 
amely magas hőmérsékleten történő 
kezeléssel gázzá alakítható;

Or. it

Indokolás

A módosítás csupán kiegészíti a biomassza szövegben szereplő meghatározását.

Módosítás 353
Hannes Swoboda

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), erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint a 
nem fosszilis eredetű ipari és települési,
hulladék biológiailag lebontható része;

Or. en

Indokolás

Elkerülendő az irányelv hatáskörére vonatkozó zavart egyértelművé kell tenni a biomassza 
meghatározását, külön kizárva a finomítás eljárás melléktermékeit.
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Módosítás 354
Anne Laperrouze

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), erdőgazdálkodásból és az ehhez 
kapcsolódó iparágakból származó 
termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint a 
nem fosszilis eredetű ipari és települési,
hulladék biológiailag lebontható része;

Or. en

Indokolás

Elkerülendő az irányelv hatáskörére vonatkozó zavart egyértelművé kell tenni a biomassza 
meghatározását, külön kizárva a finomítás eljárás melléktermékeit.

Módosítás 355
Lambert van Nistelrooij

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 végső 
fogyasztók részére szolgáltatott 
energiatermékek, beleértve az 
energiaágazat villamosenergia- és 
hőtermelésre fordított villamosenergia- és 
hőfogyasztását, és a villamosenergia- és 
hőelosztásból származó veszteségeket;

Or. en
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Indokolás

A végső felhasználó kategória kiterjed minden felhasználóra. 

Módosítás 356
Werner Langen

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 
szolgáltatások, a mezőgazdaság, az 
erdőgazdálkodás és halászat részére 
szolgáltatott energiatermékek,

Or. de

Indokolás

A végső felhasználás számításának a nemzetközi terminológia és statisztika párhuzamos 
harmonizációján kell alapulnia.

Módosítás 357
Paul Rübig

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 legalább 50%-
ban hulladékhőből, kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelésből vagy 
megújuló forrásból származó hőenergia 
szolgáltatása gőz, melegvíz vagy hűtött 
folyadékok formájában egy központi 
termelési egységből hálózaton keresztül
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egy vagy több felhasználó számára;

Or. de

Indokolás

Az energiát nem csak épületekben használják, hanem ipari üzemekben is, amelyeket nem takar 
megfelelően az „épület” kifejezés. A többféle értelmezési lehetőség elkerülése érdekében a 
semleges „fogyasztó” kifejezés használandó.

Módosítás 358
Werner Langen

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 
hőenergia;

Or. de

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy ez a meghatározás vonatkozik az ipari fogyasztók által 
használt fűtésre és hűtésre.

Módosítás 359
Britta Thomsen

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 

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

központi termelési egységből hálózaton 
keresztül több épület számára szolgáltatott, 
helyiség vagy folyamat fűtésére vagy 
hűtésére, illetve forró csapvíz előállítására
használt hőenergia;

Or. en

Indokolás

A távfűtést nem csak helyiség, vagy folyamat fűtésére vagy hűtésére használják, hanem forró 
csapvíz előállítására is. Ezen igények kielégítése révén a távfűtés hozzájárul a fosszilis 
fűtőanyagok helyettesítéséhez.

Módosítás 360
Eija-Riitta Korhola

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 számára szolgáltatott, 
helyiség vagy folyamat fűtésére vagy 
hűtésére, illetve vízmelegítésre használt 
hőenergia;

Or. en

Indokolás

A távfűtést széles körben alkalmazzák melegvíz előállítására. Az irányelvnek ezt is 
tartalmaznia kell.
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Módosítás 361
Alejo Vidal-Quadras

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 számára szolgáltatott, 
helyiség vagy folyamat fűtésére vagy 
hűtésére, illetve vízmelegítésre használt 
hőenergia;

Or. en

Indokolás

A távfűtést nem csak helyiség, vagy folyamat fűtésére vagy hűtésére használják, hanem 
épületekben vízmelegítésre is.

Módosítás 362
Gunnar Hökmark

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 számára szolgáltatott, 
helyiség vagy folyamat fűtésére vagy 
hűtésére, illetve vízmelegítésre használt 
hőenergia;

Or. en

Indokolás

A távfűtést nem csak helyiség, vagy folyamat fűtésére vagy hűtésére használják, hanem 
épületekben vízmelegítésre is.
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Módosítás 363
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ad) „talajhő”: a Föld felső kérgeiben 
tárolt és kőzetből, vízből illetve puha 
talajból nyert napenergia  

Or. sv

Indokolás

Különböző technikákat használnak a talajból és a kőzetből származó hőenergia kinyerésére. 
Mivel számos tagállam különféle környezeti hatásvizsgálati és engedélyezési eljárást használ, 
attól függően, hogy a kinyert hő talajhő-e (tárolt napenergia), vagy geológiai eredetű 
geotermikus energia-e, különbséget kell tenni a meghatározásban.

Módosítás 364
Lena Ek 

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(db) „geotermikus hő”: geológiai 
folyamatokból származó energia, amely 
hő formájában a Föld szilárd felszíne 
alatt tárolódik. 

Or. vs

Indokolás

Különböző technikákat használnak a talajból és a kőzetből származó hőenergia kinyerésére. 
Mivel számos tagállam különféle környezeti hatásvizsgálati és engedélyezési eljárást használ, 
attól függően, hogy a kinyert hő talajhő-e (tárolt napenergia), vagy geológiai eredetű 
geotermikus energia-e, különbséget kell tenni a meghatározásban.
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Módosítás 365
Werner Langen

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) „bioüzemanyagok”: a VII. melléklettel 
összhangban biomasszából előállított 
folyékony vagy gáz halmazállapotú, a 
közlekedésben használt üzemanyagok;

Or. de

Indokolás

Át kell venni a 2003/30/EK irányelv 2. cikkének meghatározását a folyamatosság és a 
jogbiztonság biztosítása érdekében. A bioetanol meghatározását összhangba kell hozni az 
érvényes nomenklatúrával.

Módosítás 366
Mechtild Rothe

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) „bioüzemanyagok”: a biomasszából
előállított folyékony vagy gáz 
halmazállapotú, a közlekedésben használt 
üzemanyagok;1

____________
1 A bioüzemanyagagok alkategóriáit a közlekedési 
ágazatban a bioüzemanyagok vagy az egyéb 
megújuló üzemanyagok használatának 
előmozdításáról szóló, 2003 május 8-i 2003/30/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerint kell 
meghatározni.

Or. en
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Indokolás

A bioüzemanyagagokra vonatkozó külön meghatározásokat a 2003/30/EK irányelv tárgyalja, 
ezért csak lábjegyzetben kell rájuk hivatkozni.

Módosítás 367
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fa) „cellulóztartalmú bioüzemanyag”: 
megújuló biomasszából származó, 
bármilyen cellulózból, hemicellulózból és 
ligninből előállított bioüzemanyag

Or. en

Módosítás 368
Henry Lax

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;

Or. en

Indokolás

Mivel a vizes élőhely a 15. cikkben előírt fenntarthatósági feltétel része, ezért meg kell 
határozni. Vannak azonban olyan talajok, amelyek nem sorolhatók a vizes élőhelyek közé, 
mégis az év jelentős részében vízzel borítottak, különösen ha az időjárás nedves. Ezért csak a 
tartós vízzel borítottságot lehet a vízi élőhelyek feltételeként elfogadni.
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Módosítás 369
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(fb) „használaton kívüli, erodált, vagy 
gyengén termő földterület”: olyan 
földterület, amely 1990 óta nem erdő vagy 
vizes élőhely, nem jelentős 
természetvédelmi értékkel rendelkező 
terület, vagy nincs ilyen terület közvetlen 
közelében, illetve nincs értékes 
természetvédelmi vagy kormány által 
védett területen, és amelyet legalább 10 
éve nem használnak mezőgazdasági 
célokra; ez az időszak lehet azonban 
rövidebb vagy hosszabb, attól függően, 
hogy a földterület Európa északi vagy déli 
részén található, valamint olyan 
tényezőktől függően, mint a tengerszint, 
az éghajlati zóna, valamint a 
hagyományos és növény- és állatvilág.

Or.vs 

Indokolás

Az, hogy mit tekintenek használaton kívüli, erodált, vagy gyengén termő földterületnek 
tagállamról tagállamra változik, mint ahogy az is, hogy miért sorolnak bizonyos típusú 
területeket ebbe a kategóriába. A jelentésben kiszabott korlátozások nem alkalmasak olyan 
országokban, amelyekben az erdők természetes növekedési ciklusa 100-120 évet tesz ki. Ezért 
Skandinávia északi része (amely ezen országok 50%-át teszi ki) nem számítható erodált 
területnek.  Európa egyes részeiben hosszabb ideig hagyják a földterületeket pihenni, hogy 
megőrizzék a hagyományos növény- és állatvilágot.
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Módosítás 370
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g)„származási garancia”: elektronikus 
dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét 
megújuló forrásokból állították elő;

(g)„származási garancia”: elektronikus 
dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét 
megújuló forrásokból állították elő, és ezen 
irányelv rendelkezéseivel összhangban 
átruházható;

Or. de

Indokolás

A származási garanciák átruházhatóságának alapvető feltételnek kell lennie, hogy a polgárok 
számára a lehető legalacsonyabb kiadások mellett tegye lehetővé az európai uniós
célkitűzések elérését. Az olyan esetekre vonatkozó szabályokat, amikor a származási 
garanciákkal való kereskedelem negatívan befolyásolta egy tagállam ellátásbiztonságát, a 9. 
cikk tárgyalja. 

Módosítás 371
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(g) „származási garancia”: elektronikus 
dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét 
megújuló forrásokból állították elő;

(g) „származási garancia”: elektronikus 
dokumentum, amely bizonyítja, hogy az 
energia egy meghatározott mennyiségét
fenntartható megújuló forrásokból 
állították elő;

Or. en
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Módosítás 372
Werner Langen

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;

Or. de

Indokolás

A végfelhasználási igazolások egyetlen célja, hogy a célkitűzéseknél figyelembe legyenek 
véve, és nem hasonlíthatók a származási garanciákhoz.

Módosítás 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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”: egy tagállam
részéről létrehozott rendszer, amelynek 
célja, hogy ösztönzőket hozzon létre, 
illetve mozdítson elő a megújuló
energiaforrásokból származó energia
nagyobb mértékű felhasználására. A 
nemzeti támogató rendszereknek 
különösen tartalmazniuk kell a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó 
kötelezettségeket, beruházási támogatást, 
adómentességet, illetve 
adókedvezményeket, adóvisszatérítést, 
illetve közvetlen ártámogatási rendszert, 
különösen a prémium és a vételi árfolyam 
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rendszerét. 

Or. es

Indokolás

A megújuló forrásokra vonatkozó támogatási rendszerek nagyon fontosak, mivel lehetővé 
tették e források számára, hogy elnyerjék az Európai Unióban jelenleg elfoglalt pozíciójukat, 
valamint kulcsfontosságúak a jövőbeni fejlődés szempontjából. Ezért ezeket megfelelően meg 
kell határozni és az irányelvben alaposan figyelembe kell venni.

Módosítás 374
Werner Langen

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 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; Az ilyen támogatási rendszerek 
magukban foglalják különösen az áruba 
bocsátható zöld tanúsítványokkal 
rendelkező kvóta kötelezettségeket, a 
beruházási támogatásokat, az 
adómentességet vagy -könnyítést, az 
adókedvezményeket és a közvetlen 
ártámogatási rendszereket, különösen a 
betáplálási térítési és a betáplálási 
prémium rendszereket;

Or. de

Indokolás

Nemzeti betáplálási tarifák révén gondoskodni lehetne a megújuló energiatechnológiák külön 
támogatásáról és előmozdításáról.
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Módosítás 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ha) „átruházási igazolás”: külön 
címkével ellátott elektronikus 
dokumentum, amely egy bizonyos 
mennyiségű energia megújuló forrásból 
származó termelésének, valamint a 
tagállamok célkitűzései elérésének 
igazolására szolgál;

Or. de

Indokolás

Az átruházási igazolás a tagállamok megújulóenergia-hozzájárulásának bizonyítékául 
szolgál, míg a származási garancia az energiatermelők, -szolgáltatók vagy fogyasztók 
bizonyítékaként működik.

Módosítás 376
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „új üzemek”: olyan üzemek, amelyek 
megújuló energiaforrásból állítanak elő 
energiát, és amelyeket az irányelv 
hatályba lépését követően hoztak létre, 
illetve amelyekben az irányelv hatályba 
lépése óta biomasszát használnak 
fűtőanyagként a hagyományos 
energiaforrások helyett, valamint az olyan 
üzemek, amelyeknek az energiaellátási 
kapacitása bővült az irányelv hatályba 
lépése óta.
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Or. de

Indokolás

Az „új üzem” meghatározása egyszerűsíti a szöveget, és lehetővé teszi az energiaforrások és a 
kapacitásnövekedés változtatását.

Módosítás 377
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) „kogenerációs üzemek”: olyan gőz, 
melegvíz vagy hűtött folyadékok 
formájában villamos energiát előállító 
üzem, amelyet helyiség vagy folyamat 
fűtésére vagy hűtésére, vagy gőztermelésre 
használnak. 

Or. fr

Indokolás

A kogenerációs üzemek már elengedhetetlenek a tagállamok energia rendszerei számára, és 
szerepük egyre jelentősebbé válik az elkövetkezendő években, ahogy nő a biomasszából 
származó energia aránya. A kogenerációs üzemek nagyon hatékonyak (könnyen maguk 
mögött hagyják a hagyományos hőerőműveket, vagy az ipari, illetve háztartási bojlereket), 
valamint nagyon érdekes lehetőségeket kínálnak a biomasszával, illetve a biogázokkal való 
keveréssel történő felhasználás terén.

Módosítás 378
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „bioüzemanyagokra vonatkozó áruba 
bocsátható kvótarendszer”:olyan 
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elektronikus dokumentum, amely 
bizonyítja, hogy bizonyos energiatartalmú 
bioüzemanyag-mennyiséget a 15. cikkben 
szereplő vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok tiszteletben tartásával 
közlekedési üzemanyagként áruba 
bocsátottak a közösségi piacon.

Or. en

Indokolás

Ki kell terjeszteni az eredetigazolások fogalmát, hogy a bioüzemanyagok is bekerüljenek egy 
különálló áruba bocsátható kvótarendszerbe, hogy ezáltal is fokozódjon a rugalmasság a 
bioüzemanyag-célkitűzések elérése terén, és el lehessen kerülni a bioüzemanyagok felesleges 
mozgatását. A javasolt rendszer kapcsolódik a tagállamok bioüzemanyag-szabályozással  
kapcsolatos jelenlegi intézkedéseihez, például a bioüzemanyagok-kötelezettségekhez, és a 
jelentős uniós tagállamokban már létező, bioüzemanyagokra vonatkozó áruba bocsátható 
kvótarendszerekre épít, illetve lehetővé teszi azok összehangolását.  

Módosítás 379
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „biometán”: megújuló forrásokból 
előállított, földgázminőségűre javított 
metán.

Or. en

Indokolás

A biometán (megújuló forrásokból előállított, földgázminőségűre javított metán) beletartozik 
a bioüzemanyagok definíciójába, erről azonban folyamatosan elfeledkeznek.
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Módosítás 380
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „nagy természetvédelmi értékkel 
rendelkező terület”:
- olyan terület, amelyen 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 
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 alapökoszisztémáknak 
nyújtanak segítséget (vízgyűjtő védelem, 
eróziógátlás);
- helyi közösségek alapvető igényeinek 
kielégítéséhez szükséges területek (pl.: 
tartózkodás, egészségügy);
- helyi közösségek hagyományos 
kulturális identitása számára jelentős 
területek (kulturális, ökológiai, gazdasági, 
illetve vallási jelentőséget e helyi 
közösségekkel együttesen állapítják meg).

Or. en

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 
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az FSC tanúsítási rendszernek), és hatékony keretet biztosít nemzeti szabályozás vagy 
nemzektözi egyezmények szerinti védelembe részesülő vagy nem részesülő, nagy 
természetvédelmi értékkel rendelkező területek azonosítására.

Módosítás 381
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „közlekedési alágazatok”: a vasúti, a 
közúti és a belvízi közlekedés. 

Or. de

Indokolás

A szennyező fizet elv értelmében (EK Szerződés XIX. cím, 174. cikk (2) bekezdés) a megújuló 
energia arányának növeléséhez leginkább azoknak a fuvarozóknak kell hozzájárulniuk, akik 
jelenleg a legtöbb fosszilis energiát fogyasztják, és a legnagyobb mértékű szén-dioxid-
kibocsátást okozzák. A közlekedési alágazatokat azért kell meghatározni, hogy a teherviselés 
méltányos és átlátható legyen.

Módosítás 382
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ib)  „üzemanyag-ellátó”: az a jogi 
személy, amely közúti közlekedési 
üzemanyagot szállít a fogyasztói piacra, 
általában a jövedéki adót megállapító 
helyen. 

Or. en
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Indokolás

Egyértelműen meg kell osztani e felelősséget az érvényes igazolás beszerzéséért felelős 
bioüzemanyag-ellátó és az igazolást a megfelelés biztosítása érdekében a közzétételi eljárás 
részeként beszolgáltató üzemanyag-ellátó között. A bioüzemanyag-ellátó közvetlenül részt 
vesz a bioüzemanyag-láncban, ezért hozzáfér az üvegházhatást okozó gázkibocsátással és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos összes adathoz, így elszámoltathatónak kell lennie. Az 
egyértelmű elszámoltathatóság megerősíti a felelősségérzetet, megfelelést és adatintegritást.

Módosítás 383
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ic) „bioüzemanyag-ellátó”: olyan a jogi 
személy, amely az Európai Unión belül, 
vagy az Európai Unión kívül, az Európai 
Unióba történő exportálás céljából 
bioüzemanyagot állít elő.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell osztani e felelősséget az érvényes igazolás beszerzéséért felelős 
bioüzemanyag-ellátó és az igazolást a megfelelés biztosítása érdekében a közzétételi eljárás 
részeként beszolgáltató üzemanyag-ellátó között. A bioüzemanyag-ellátó közvetlenül részt 
vesz a bioüzemanyag-láncban, ezért hozzáfér az üvegházhatást okozó gázkibocsátással és a 
fenntarthatósággal kapcsolatos összes adathoz, így elszámoltathatónak kell lennie. Az 
egyértelmű elszámoltathatóság megerősíti a felelősségérzetet, megfelelést és adatintegritást.

Módosítás 384
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

id) „tömegmérleg”: módszer az a módszer, 
amelynek segítségével igazolható, hogy a 
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kérdéses nyersanyag vagy bioüzemanyag 
szállítmányt olyan készletből vonták ki, 
amelyhez a nyersanyagot vagy a 
bioüzemanyagot – melyek 
fenntarthatósági jellemzőit hozzájuk 
kapcsolódó dokumentáció tartalmazza –
korábban adták hozzá, és hogy az ebben a 
dokumentációban tárgyalt kivont 
nyersanyag vagy bioüzemanyag 
mennyisége nem haladja meg a 
hozzáadott mennyiséget.

Or. en

Indokolás

Ezt a definíciót javasolja a Bizottság (SEC(2008)85 II. fejezet (bizottsági 
munkadokumentum)). A bioüzemanyagokra vonatkozó európai fenntarthatósági rendszernek 
el kell ismernie az ellátási rendszerben továbbított információk kezelésének mindkét 
gyakorlati rendszerét (tömegmérleg, book and claim), és nem szabad kizárólag egy módszert 
előírnia.  Az üzemeltetők számára kellő rugalmasságot kell biztosítani azért, hogy minden 
esetben a legmegfelelőbb módszert alkalmazhassák, ezáltal is biztosítva, hogy a fenntartható 
bioüzemanyag termelése a leginkább költséghatékony módon történik. 

Módosítás 385
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ie) „book and claim” (forgalomképes 
tanúsítványok) eljárás: az a módszer, 
amelynek segítségével igazolható, hogy az 
adott szállítmányban található 
mennyiséggel azonos mennyiségű 
nyersanyagot vagy bioüzemanyagot –
melyek fenntarthatósági jellemzőit a 
hozzájuk kapcsolódó dokumentáció 
tartalmazza – állítottak elő valahol a 
világon; valamint, hogy ez a 
dokumentáció semmilyen más 
bioüzemanyag-szállítmányhoz nem 
kapcsolódott és nem is fog kapcsolódni 
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fenntarthatósági ellenőrzés céljából.

Or. en

Indokolás

Ezt a definíciót javasolja a Bizottság (SEC(2008)85 II. fejezet (bizottsági 
munkadokumentum)). A bioüzemanyagokra vonatkozó európai fenntarthatósági rendszernek 
el kell ismernie az ellátási rendszerben továbbított információk kezelésének mindkét 
gyakorlati rendszerét (tömegmérleg, book and claim), és nem szabad csupán egyetlen egy 
módszert előírnia.  Az üzemeltetők számára kellő rugalmasságot kell biztosítani azért, hogy 
minden esetben a legmegfelelőbb módszert alkalmazhassák, ezáltal is biztosítva, hogy a 
fenntartható bioüzemanyag termelése a leginkább költséghatékony módon történik. 

Módosítás 386
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználására vonatkozó célkitűzések

A megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználására vonatkozó célkitűzések és 
intézkedések

Or. en

Módosítás 387
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 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. 

(1) 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, 
annak érdekében, hogy 2020-ig 
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megvalósuljon a megújuló 
energiaforrásoknak a Közösség összes 
energiafogyasztásában való részarányára 
vonatkozóan előírt 20%-os kötelező 
célkitűzés.

Or. en

Indokolás

A 2007. márciusi Európai Tanács megállapodott abban a kötelező célkitűzésben, miszerint a 
megújuló forrásokból előállított energiának 2020-ra a végső fogyasztásban 20%-os 
részarányt kell betöltenie.

Módosítás 388
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. 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. 

(1) 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, 
feltéve, hogy ez fenntartható módon 
megvalósítható.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a célkitűzést nem lehet fenntartható módon megvalósítani, el kell halasztani.



PE407.891v01-00 96/117 AM\728453HU.doc

HU

Módosítás 389
Werner Langen, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 célú átruházásáról annak 
nemzeti céljaikba 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 elszámolhassák saját 
maguk számára.
d) Két vagy több tagállam megállapodást 
köthet a célok közös teljesítéséről, például 
határokon átnyúló, közös közlekedési 
rendszerek létrehozása vagy nemzeti 
energiarendszereik más tagállamokból 
származó energia előtt való megnyitása 
révén. Ilyen esetekben közösen kell 
igazolniuk  a megújuló energia 
részarányát végső 
energiafogyasztásukban, amit külön-
külön kellene igazolniuk, amennyiben 
egyénileg teljesítenék célkitűzéseiket..

Or. de
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Indokolás

A célkitűzések elérése érdekében a tagállamok között rugalmas megközelítésre van szükség.

Módosítás 390
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben nincs páneurópai 
promóciós rendszer a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
előmozdítására, ezen irányelv 
célkitűzéseinek elérése érdekében szükség 
van arra, hogy a különböző nemzeti 
promóciós rendszerek hatékonyan 
működjenek, illetve különösen arra, hogy
a) megvalósuljanak a nemzeti és 
páneurópai növekedési célkitűzések;
b) az adott ország lehetőségeit és helyzetét 
leginkább tükröző módon 
megvalósuljanak a nemzeti promóciós 
rendszerek alapjait képező 
környezetvédelmi célkitűzések, és  
c) megvalósuljon a biztonságos és 
kiegyensúlyozott energiaellátás.
Az ezen irányelvben megállapított célok 
tényleges teljesítése érdekében a 
tagállamok szabadon határozhatják meg, 
hogy nemzeti támogatási rendszereikből 
támogatják-e és milyen mértékben a más 
tagállamokban megújuló forrásokból 
előállított energiát. Szükség esetén ez a 
kereskedelem korlátozását 
eredményezheti.

Or. de

Indokolás

Jelen pillanatban az irányelv célkitűzései megvalósításának legígéretesebb módja a nemzeti 
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promóciós rendszerek felhasználása.

Módosítás 391
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió átfogó célkitűzése 
értelmében a megújuló energiaforrások 
részarányának a végső 
energiafogyasztásban 2020-ban legalább 
20% -nak kell lennie. 

Or. en

Indokolás

A megújuló energia meglévő energiapiacba történő tényleges integrálásán kívül ezen irányelv 
célja annak biztosítása, hogy a Közösség megvalósítsa a 2020-ra előírt 20%-os célkitűzést a 
megújuló energiaforrások felhasználása terén, amiben a 27 államfő 2007. márciusában 
egyhangúlag megállapodott.

Módosítás 392
Herbert Reul

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.

törölve

Or. de
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Indokolás

Kizárólag a végső célkitűzéseket kell meghatározni; a szubszidiaritás elve értelmében a 
tagállamoknak saját maguknak kell dönteniük arról, hogy hogyan és mikor valósítják meg a 
célkitűzéseiket, különösen mivel ez jelentős technológiai előrehaladás függvénye, amelynek 
bekövetkezése megjósolhatatlan.

Módosítás 393
Fiona Hall

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 egyenlő vagy meghaladja az I. 
melléklet B. részében szereplő kötelező 
minimális időközi célkitűzéseket..

Or. en

Indokolás

Szükség van kötelező időközi célkitűzésekre annak érdekében, hogy gyors eredményeket 
lehessen elérni a megújuló energiaforrások fejlesztése terén.

Módosítás 394
Jerzy Buzek

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Mindaddig, amíg nincs átfogó uniós 
támogatási rendszer, illetve annak 
érdekében, hogy a nemzeti támogatási 
rendszerek meg tudják valósítani ezen 
irányelv célkitűzéseit, a tagállamok 
hatáskörében kell hagyni annak 
eldöntését, hogy a másik tagállamban 
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megújuló forrásokból előállított energia 
milyen mértékben részesülhet – és 
részesülhet-e egyáltalán – a nemzeti 
támogatási rendszerük nyújtotta 
lehetőségekből, valamint, hogy saját 
területükön megújuló forrásokból 
előállított energia milyen mértékben 
részesülhet – és részesülhet-e egyáltalán –
a más tagállam nemzeti támogatási 
rendszere nyújtotta lehetőségekből.

Or. en

Indokolás

A kiegészítés annak hangsúlyozását célozza, hogy a nemzeti támogatási rendszereknek a 
tagállamok ellenőrzése alatt kell maradniuk.

Módosítás 395
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 9., 10. és 10a. cikk értelmében két 
vagy több tagállam közös tevékenységeken 
keresztül is megvalósíthatja kötelező 
egyéni nemzeti célkitűzéseit.

Or. en

Indokolás

A két-vagy többoldalú együttműködés az egyéni nemzeti célkitűzések elérése érdekében 
lehetővé teheti a tagállamok számára, hogy rugalmasabban és hatékonyabban állítsanak elő 
megújuló energiát.
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Módosítás 396
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

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 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 8%-a, ám csak azzal a 
feltétellel, hogy a közlekedésben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
megfelel a 15. cikkben meghatározott 
környezetvédelmi fenntarthatósági 
kritériumoknak. A célértéket 2012-től 
kezdődően háromévente rendszeresen 
felülvizsgálják a 20. cikkben említett 
bizottsági jelentések alapján.

Az első albekezdésben említett közlekedési 
célú energiafogyasztás kiszámításakor a 
benzin- és dízelüzemanyagon kívül más 
kőolajterméket nem lehet beszámítani.

Or. en

Indokolás

A növényi eredetű bioüzemanyag-előállítás gyors növekedésének hatásaival kapcsolatos 
bizonytalanságok miatt nyomós érv szól az elővigyázatosság és a lépésenkénti 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. Az ésszerű megközelítés ezért a célkitűzés 
csökkentése és a rendszeres felülvizsgálatokon – és a majdani tapasztalatokon – alapuló 
politika kidolgozása lenne mind az átfogó célkitűzések, mind a politikai keret és a módszertan 
tekintetében.
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Módosítás 397
Nikolaos Vakalis

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 
2015-ben az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 4%-a legyen. Az 
ellenőrzés és a 20. cikkben előírt 
jelentéstétel eredményei alapján a 
Bizottság kellő időben javasolhatja ezen 
irányelv módosítását úgy, hogy a 
tagállamok biztosítsák, hogy a megújuló 
forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
2025 és 2020 között emelkedni fog.

Or. en

Indokolás

2015-ig alacsonyabb célkitűzést kell megállapítani, és a frissített adatok, valamint a második 
generációs bioüzemanyagok jövőbeni fejlődésének tekintetében a későbbiekben növelni lehet 
a célkitűzést. A 4%-os célkitűzés az IB mellékletben előírt ütemterv-előirányzat figyelembe 
vételéből fakad, amely szerint 2014 végére a tagállamok teljesítették 2020-as célkitűzésük 
35%-át. Az IB mellékletben szereplő matematikai képlet alkalmazásával, valamint tekintettel 
arra a tényre, hogy 2005-ben a bioüzemanyagok a közlekedésben használt üzemanyagok 1%-
át tették ki, arra a következtetésre lehet jutni, hogy a 2015-ös célkitűzésnek 4% körül kell 
lennie (S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Módosítás 398
Pilar Ayuso

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 

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

közlekedésben felhasznált részaránya 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a, ám csak azzal a 
feltétellel, hogy a közlekedésben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
megfelel a 15. cikkben meghatározott 
környezetvédelmi fenntarthatósági 
kritériumoknak. 2015 végére a tagállamok 
kitűzhetik azt a célt, hogy a 
cellulóztartalmú bioüzemanyagokból, 
biogázból, illetve zöldhulladékból vagy 
állati eredetű olajból előállított 
bioüzemanyagokból termelt energia a 
közlekedési célú végső energiafogyasztás 
legalább 1%-a legyen. A tagállamok 
biztosítják, hogy 2020-ban a 
cellulóztartalmú bioüzemanyagokból, 
biogázból, illetve zöldhulladékból vagy 
állati eredetű olajból előállított 
bioüzemanyagokból termelt energia a 
közlekedési célú végső energiafogyasztás 
legalább 2%-a. A célértékeket 2012-től 
kezdődően háromévente rendszeresen 
felülvizsgálják a 20. cikkben említett 
bizottsági jelentések alapján.

Or. en

Indokolás

A célkitűzés irányelv hatályba lépését követő fokozatos megvalósításának biztosítása 
érdekében szükség van a 2015-ös köztes célra. Az Európai Tanács a második generációs 
bioüzemanyagok elérhetőségét határozta meg a megújuló energiának a közlekedésben 
felhasználandó részarányára vonatkozó 10%-os célkitűzés elérésének feltételeként. Ez a 
feltétel teljesül a celullóztartalmú és egyéb fejlett bioüzemanyagokra meghatározott 
részcélkitűzés bevezetésével. 
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Módosítás 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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 
2020-ban az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a.

A 2020-ig tartó időszakra az Európai 
Unió időközi minimális célokat határoz 
meg: 6% 2012-re és 8% 2016-ra.

Or. de

Indokolás

A megújuló forrásokból előállított energia közlekedésben felhasznált részaránya tekintetében 
meghatározott cél igen ambiciózus, ezért egyelőre elegendő a 2020-ra elérendő 10%-os cél 
megvalósítása. A 3. cikk (3) bekezdésében a bioüzemanyagok vonatkozásában meghatározott 
kötelező időközi célkitűzésekre mintegy az európai bioüzemanyag-ipar növekedési 
útiterveként van szükség.

Módosítás 400
Herbert Reul

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 energiaforrások közúti
közlekedésben felhasznált részaránya 
2020-ban az energiatartalom alapján az 
egyes tagállamokban legalább 10%. 

Or. en
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Indokolás

Elvileg a megújuló energiaforrásból előállított közúti közlekedési üzemanyagokra 
meghatározott 10%-os célkitűzés nem eredményezi a „a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia” 10%-os részarányát.  Az újrafogalmazott szöveg biztosítja az összhangot 
az irányelvben meghatározott általános elvekkel és különösen a VII. mellékletben található 
számítási módszerrel.

Módosítás 401
Dorette Corbey

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 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a. E cél legalább 
30%-ának megújuló forrásokból származó 
villamos energia vagy hidrogén, illetve 
lignocellulóz-tartalmú biomasszából vagy 
algából nyert energia felhasználásával 
kell eleget tenni.

Or. en

Indokolás

A közlekedési ágazatban a megújuló energiára vonatkozó 10%-os célkitűzésnek olyan 
energiaforrások felhasználásával lehet eleget tenni, mint a biomassza, a villamos energia 
vagy a hidrogén. Egy tökéletes piacon a technológiák közötti választás a piaci szereplők 
kezében van. A piac azonban a befektetések leggyorsabb megtérülését hozó lehetőséget 
hajlamos választani. Az ígéretes lehetőségek, mint például a hidrogén és a villamos energia 
előmozdítása érdekében részcélokra van szükség. Továbbá a célkitűzések tekintetében széles 
körben aggodalmak terjedtek el, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség például azt 
javasolta, hogy az ún. első generációs bioüzemanyagok fogyasztását 10% alatt kell tartani.
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Módosítás 402
Paul Rübig

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 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a. Az 
energiatermelő- vagy ellátó által vasúti 
közlekedés céljából szállított villamos 
energia esetén a megújuló energia 
részarányára ugyanaz a célkitűzés 
vonatkozik, mint ami a közúti közlekedési 
célú energiafogyasztás tekintetében 
meghatározásra kerül. 
A közlekedési ipar alágazatai számára 
valamennyi tagállam jelzi, milyen 
arányban kell hozzájárulniuk az egyes 
alágazatoknak az átfogó cél eléréséhez, és 
hogy 2020-ig az egyes alágazatoknak 
milyen célt kell elérniük a megújuló 
energiaforrásokból származó energia 
végső energiafogyasztásban betöltött 
részaránya tekintetében. 

Or. de

Indokolás

A javasolt módosítás nélkül a villamos energia iparra a megújuló energia részaránya 
tekintetében vonatkozó magasabb célkitűzés csak az elektromos üzemű vasutakra vonatkozna, 
a közlekedési szektor többi részére nem. A módosítás eredményeként elkerülhető, hogy a 
vasúti közlekedést méltánytalanul magas többletköltségek terheljék. A módosítás biztosítja a 
„szennyező fizet” elvnek való megfelelést (EK Szerződés XIX. cím, 174. cikk (2) bekezdés), 
valamint az átláthatóságok a teherviselés tekintetében.
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Módosítás 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%, miközben a 
bioüzemanyagok és a cél teljesítésébe 
beszámító folyékony bio-energiahordozók 
megfelelnek a 15. cikkben meghatározott 
fenntarthatósági feltételeknek. 2015 
végére a tagállamok kitűzhetik azt a célt, 
hogy a cellulóztartalmú 
bioüzemanyagokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
legalább 1% legyen.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
cellulóztartalmú bioüzemanyagokból 
előállított energia közlekedésben 
felhasznált részaránya 2020-ban legalább 
az adott tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2%-a 
legyen.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács a második generációs bioüzemanyagok elérhetőségét határozta meg a 
10%-os célkitűzés elérésének feltételeként. Ez a feltétel teljesül a celullóztartalmú 
bioüzemanyagokra meghatározott részcélkitűzés bevezetésével. 
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Módosítás 404
Fiona Hall

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 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a, és hogy 
energiahatékonyságuk a közlekedés terén 
2020-ig a 2005-ös referenciaértékhez 
képest legalább 20%-kal nő. A közlekedési 
célra használt megújuló 
energiaforrásoknak meg kell felelniük a 
15. cikkben meghatározott környezeti és 
társadalmi fenntarthatósági 
kritériumoknak; a megújuló 
energiaforrásokat 2010-től kezdődően a 
bizottsági jelentéstétel alapján a 20. cikk 
értelmében évente felül kell vizsgálni.

Or. en

Indokolás

Mivel a megújuló energiára százalékos célkitűzés van meghatározva, fontos, hogy egyéb, a 
teljes energiaszükséglet csökkentésére irányuló intézkedések figyelembevételével értelmezzük 
a célkitűzést. A közlekedési célú megújuló energiaforrások kifejlesztése terén nagy 
körültekintéssel kell eljárni, mivel a bioüzemanyag-termelés emelkedése előreláthatatlan 
társadalmi és környezeti következményekkel járhat. Ezért alapvető jelentőségű, hogy a 
Bizottság korai és gyakori ellenőrzést végezzen.

Módosítás 405
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

megújuló forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a, feltéve, hogy ez 
fenntartható módon megvalósítható.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a célkitűzést nem lehet fenntartható módon megvalósítani, el kell halasztani.

Módosítás 406
Eija-Riitta Korhola

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 és a 
fenntarthatósági feltételeknek megfelelő 
tőzegből előállított energia közlekedésben 
felhasznált részaránya 2020-ban legalább 
az egyes tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 10%-a.

Or. en

Indokolás

A tőzeg lassan megújuló biomassza. A fenntarthatósági feltételeknek megfelelő tőzeget 
(tanúsított tőzegtermelés már lecsapolt mocsarakból vagy mocsaras területekről) bele kell 
számítani a bioüzemanyagokra vonatkozó cél teljesítésébe. A tőzeg részben megújulónak 
minősítése az EU-t közelebb vinné céljai eléréséhez.
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Módosítás 407
Lena Ek

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 és fenntartható 
tőzegből előállított energia közlekedésben 
felhasznált részaránya 2020-ban legalább 
az egyes tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 10 %-
a.

Or. en

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 fenntartható 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.

Módosítás 408
Hannes Swoboda

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 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 7%-a.

Or. en



AM\728453HU.doc 111/117 PE407.891v01-00

HU

Indokolás

A bioüzemanyagokra meghatározott 10%-os célkitűzés negatív következményekkel járhat az 
élelmezésre és egyéb alapvető területekre nézve, ezért a 7%-os célkitűzés realistábbnak tűnik, 
és jobban megfelel a fenntarthatósági kritériumoknak.

Módosítás 409
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Jogalkotási javaslatok 
előterjesztésekor – különös tekintettel a 
környezetpolitikára – a Bizottságnak 
figyelembe kell vennie a javaslatok 
megújuló energiaforrások használatára 
gyakorolt hatását, és el kell kerülnie az 
összeférhetetlenséget.

Or. de

Indokolás

Az EU környezeti és éghajlati célkitűzéseinek megvalósításakor az átfogó környezet- és 
energiapolitikai stratégia következetességének biztosítása érdekében figyelembe kell venni 
egyes intézkedések kölcsönös hatását (például a víz keretirányelv hatása a vízerőművek 
működésére), és törekedni kell az ellentmondások elkerülésére. 

Módosítás 410
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Bizottság hatékony, 
arányos és elrettentő erejű szankciókat 
szab ki azon tagállamokra, amelyek nem 
teljesítik a megújuló energiaforrások 
részarányára meghatározott időközi 
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célkitűzést.

Or. en

Indokolás

Szankciók nélkül előfordulhat, hogy a tagállamok nem teljesítik az időközi célokat, ami a 
megújulóenergia-piac folyamatos kiépítése ellen hatna, és veszélyeztetné a 2020-as 
célkitűzések megvalósítását.

Módosítás 411
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A megújuló energia ösztönzése során 
meg kell őrizni a fa ipari nyersanyagként 
történő felhasználásának lehetőségét. A 
feldolgozóipar és az energiaágazat közötti 
konfliktusok megelőzése céljából nem 
létezhetnek olyan támogatások, amelyek a 
fa mint nyersanyag felhasználását 
ösztönzik az energiatermelés során.

Or. en

Indokolás

A megújuló energia ösztönzése során meg kell őrizni a fa ipari nyersanyagként történő 
felhasználásának lehetőségét, mivel: a fatermékek feldolgozása 13-szor annyi 
munkalehetőséget és 8-szor akkora hozzáadott értéket teremt, mint a közvetlen 
energiafelhasználás; hatékonysági elvet kell alkalmazni a természeti erőforrások 
felhasználására és a bioenergia termelésére;  a feldolgozóipar és az energiaágazat közötti 
konfliktusok megelőzése céljából nem létezhetnek olyan támogatások, amelyek a fa mint 
nyersanyag felhasználását ösztönzik az energiatermelés során és; ösztönözni kell a fa és az 
erdei hulladék felhasználását.
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Módosítás 412
Vladimír Remek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy tagállam nem 
teljesíti a megújuló energiaforrásokból 
származó energia aránya tekintetében 
meghatározott rá vonatkozó általános 
célkitűzést, az adott tagállam kibocsátások 
csökkentésére irányuló összes erőfeszítése 
figyelembe vételre kerül a tagállamok 
tevékenységeinek értékelésekor.

Or. cs

Indokolás

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentése az alapvető motiváció és cél. E cél elérésébe a megújuló 
energiaforrásokon kívül egyéb, szén-dioxidot nem kibocsátó energiaforrások is beletartoznak 
(pl. atomenergia, tiszta szén). 

Módosítás 413
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben egy tagállam úgy 
határoz, hogy csökkenti termelési 
kapacitását egy olyan energiafajtára 
vonatkozóan, amely nem járul hozzá a 
szén-dioxid-kibocsátáshoz, megújuló 
energiaforrásokból előállított 
energiatermelésre meghatározott 
célkitűzését a csökkentéssel azonos 
mértékben növelni kell.

Or. sv
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Indokolás

A szén-dioxid-kibocsátásnak nem szabad emelkednie annak következtében, hogy importtal 
helyettesítik a kibocsátáshoz hozzá nem járuló termelési kapacitást. Az EU jövőbeni 
energiaellátásának biztosítása céljából nem szabad jelentősen csökkenteni az egyes országok 
által a belső energiapiac számára biztosított energia mennyiségét. Alapvető fontosságú, hogy 
a kibocsátások csökkentésére irányuló általános célkitűzés megvalósítása ne kerüljön 
veszélybe.

Módosítás 414
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben nincs páneurópai 
promóciós rendszer a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
előmozdítására, ezen irányelv 
célkitűzéseinek elérése érdekében szükség 
van arra, hogy a különböző nemzeti 
promóciós rendszerek hatékonyan 
működjenek, illetve különösen arra, hogy
a) megvalósuljanak a nemzeti és 
páneurópai növekedési célkitűzések;
b) az adott ország lehetőségeit és helyzetét 
leginkább tükröző módon 
megvalósuljanak a nemzeti promóciós 
rendszerek alapjait képező 
környezetvédelmi célkitűzések, és  
c) megvalósuljon a biztonságos és 
kiegyensúlyozott energiaellátás.
Az ezen irányelvben megállapított célok 
tényleges teljesítése érdekében a 
tagállamok szabadon határozhatják meg, 
hogy nemzeti támogatási rendszereikből 
támogatják-e és milyen mértékben a más 
tagállamokban megújuló forrásokból 
előállított energiát. Szükség esetén ez a 
kereskedelem korlátozását 
eredményezheti.

Or. de
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Indokolás

Jelen pillanatban az irányelv célkitűzései megvalósításának legígéretesebb módja a nemzeti 
promóciós rendszerek felhasználása.

Módosítás 415
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A tagállamok elővigyázatossági 
lépéseket tesznek annak biztosítására, 
hogy a megújuló energiaforrások 
elterjedése nem jár tartós 
következményekkel a globális versenyre 
nézve, különös tekintettel az 
energiaigényes iparágakra. 

Or. de

Indokolás

A megújuló energiaforrások elterjesztésének költségei nagyrészt valószínűleg az állami 
kiadásokat terhelik. Ez a hálózat kiszélesítésére és az erőműépítésre egyaránt igaz. Mindez 
főleg azokat az iparágakat érinti, amelyekre már így is hátrányosan hat az 
emissziókereskedelem. Amennyiben szeretnénk munkahelyeket megőrizni ezen ágazatokban az 
EU-ban, garantálni kell, hogy nem keletkeznek jelentős további költségek.

Módosítás 416
Werner Langen, Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben jelen irányelv 
megvalósításának költségei az 
energiafogyasztókat terhelik, a 
tagállamok elővigyázatossági lépéseket 
tesznek annak biztosítására, hogy az 
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energiaigényes iparágak globális 
versenyképessége fennmarad.

Or. de

Indokolás

Amennyiben a megújuló energiaforrások használata előmozdításának költségei a villamos 
energia árában jelennek meg, az energiaigényes iparágak fogják finanszírozni a megújuló 
energiaforrások elterjesztésével járó költségek jelentős hányadát. A költségek ily módon 
történő átszervezéséből származó magas energiaárak versenyhátrányhoz vezetnek a 
feldolgozóiparban és az energiaigényes iparágakban tevékenykedő vállalatok számára. Ki 
kell zárnunk az energiaigényes iparágak további terhelését azáltal, hogy a tagállamokat 
feljogosítjuk könnyítő intézkedések meghozatalára. 

Módosítás 417
Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság felülvizsgálja a megújuló 
energiaforrásokra meghatározott uniós 
célkitűzéseket, és értékeli egyéb, alacsony 
széntartalmú energiaforrások 
felhasználásának lehetséges eredményeit.

Or. fr

Indokolás

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének kell lennie az alapvető célnak; ennek érdekében 
figyelembe kell venni minden olyan energiafajtát, amely széntartalma alacsony. Jelentős 
mértékben fel kell használnunk valamennyi alacsony széntartalmú energiaforrást, beleértve az 
atomenergiát, amennyiben meg szeretnénk valósítani az éghajlatváltozás elleni harc 
tekintetében meghatározott céljainkat.
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Módosítás 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A Bizottság 2010. január 1-jére 
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.

Or. en

Indokolás

Az elektromos és a hidrogén járművek bevezetésének megkönnyítésére szükség van egy olyan 
módszerre, amely segítségével felmérhetjük a teljes üzemanyag-felhasználáshoz való 
hozzájárulásukat.
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