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Módosítás 700
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk eljutnak a fűtő-, hűtő- és 
villamos energia berendezéseket és 
rendszereket és a nagy mennyiségű 
bioüzemanyagot tartalmazó keverékek 
vagy tiszta bioüzemanyag használatával 
kompatibilis járműveket alkalmazó 
fogyasztókhoz, építőipari szakemberekhez, 
üzembe helyezőkhöz, építészekhez és 
szolgáltatókhoz.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk, valamint a kiszolgáltatott 
fogyasztók számára készült külön 
szolgáltatások eljutnak a fűtő-, hűtő- és 
villamos energia berendezéseket és 
rendszereket és a nagy mennyiségű 
bioüzemanyagot tartalmazó keverékek 
vagy tiszta bioüzemanyag használatával 
kompatibilis járműveket alkalmazó 
fogyasztókhoz, építőipari szakemberekhez, 
üzembe helyezőkhöz, építészekhez, a 
szociális lakások építéssel foglalkozó 
szervezetekhez és szolgáltatókhoz.

Or. en

Módosítás 701
David Martin

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk eljutnak a fűtő-, hűtő- és 
villamos energia berendezéseket és 
rendszereket és a nagy mennyiségű 
bioüzemanyagot tartalmazó keverékek 
vagy tiszta bioüzemanyag használatával 
kompatibilis járműveket alkalmazó 
fogyasztókhoz, építőipari szakemberekhez, 
üzembe helyezőkhöz, építészekhez és 

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk eljutnak a fűtő-, hűtő- és 
villamos energia berendezéseket és 
rendszereket és a nagy mennyiségű 
bioüzemanyagot tartalmazó keverékek 
vagy tiszta bioüzemanyag használatával 
kompatibilis járműveket alkalmazó 
fogyasztókhoz, helyi és regionális 
döntéshozókhoz, építőipari 
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szolgáltatókhoz. szakemberekhez, üzembe helyezőkhöz, 
építészekhez és szolgáltatókhoz.

Or. en

Indokolás

Tervezői, épület és gépjárműflotta tulajdonosi kompetenciákat figyelembe véve a helyi és 
regionális hatóságokat is tájékoztatni kell a támogatási intézkedésekről. E hatóságok a helyi 
és regionális szintű szereplők számára is hozzáférhetővé tudnák tenni ezeket az információkat.

Módosítás 702
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk eljutnak a fűtő-, hűtő- és 
villamos energia berendezéseket és 
rendszereket és a nagy mennyiségű 
bioüzemanyagot tartalmazó keverékek 
vagy tiszta bioüzemanyag használatával 
kompatibilis járműveket alkalmazó 
fogyasztókhoz, építőipari szakemberekhez, 
üzembe helyezőkhöz, építészekhez és 
szolgáltatókhoz.

1. A tagállamok biztosítják, hogy a 
támogatási intézkedésekkel kapcsolatos 
információk széles körben eljutnak a fűtő-, 
hűtő- és villamos energia berendezéseket 
és rendszereket és a nagy mennyiségű 
bioüzemanyagot tartalmazó keverékek 
vagy tiszta bioüzemanyag használatával 
kompatibilis járműveket alkalmazó 
fogyasztókhoz, építőipari szakemberekhez, 
üzembe helyezőkhöz, építészekhez és 
szolgáltatókhoz.

Or. en

Indokolás

A támogatási intézkedésekre vonatkozó tájékoztatást nem csak elérhetővé kell tenni, hanem 
proaktív módon hozzáférhetővé is kell tenni a fogyasztók, építőipari szakemberek, üzembe 
helyezők, építészek és a berendezések szolgáltatói számára, hogy növeljék a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó tájékozottságot a nyilvánosság körében.
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Módosítás 703
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásból előállított fűtő-, 
hűtő- és villamos energia használatára 
alkalmas berendezések és rendszerek 
költség- és energiahatékonyságából 
származó nettó haszonnal kapcsolatos 
információkat a berendezés vagy a 
rendszer szállítója vagy az illetékes 
nemzeti hatóságok hozzáférhetővé teszik.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásból, valamint a 
hagyományos energiaforrásokat és a 
megújuló energiaforrásokat egyesítő 
hibrid rendszerekkel előállított fűtő-, hűtő-
és villamos energia használatára alkalmas 
berendezések és rendszerek költség- és 
energiahatékonyságából származó nettó 
haszonnal kapcsolatos információkat a 
berendezés vagy a rendszer szállítója vagy 
az illetékes nemzeti hatóságok 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

A hibrid megújuló és hagyományos energiarendszerek optimális és környezetvédelmi 
szempontból előnyös módon vezethetnek be megújuló energiaforrásokat a fűtő, hűtő és 
villamosenergia-ágazatba. A fogyasztóknak megfelelő tájékoztatást kell kapniuk, hogy 
tudatosan döntést hozhassanak az energiafogyasztás és a kapcsolódó kibocsátások 
csökkentéséről, és a természetes források felhasználásáról.

Módosítás 704
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásból előállított fűtő-, 
hűtő- és villamos energia használatára 
alkalmas berendezések és rendszerek 
költség- és energiahatékonyságából 
származó nettó haszonnal kapcsolatos 
információkat a berendezés vagy a 

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásból, valamint a 
hagyományos energiaforrásokat és a 
megújuló energiaforrásokat egyesítő 
hibrid rendszerekkel előállított fűtő-, hűtő-
és villamos energia használatára alkalmas 
berendezések és rendszerek költség- és 
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rendszer szállítója vagy az illetékes 
nemzeti hatóságok hozzáférhetővé teszik.

energiahatékonyságából származó nettó 
haszonnal kapcsolatos információkat a 
berendezés vagy a rendszer szállítója vagy 
az illetékes nemzeti hatóságok 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

A hibrid megújuló és hagyományos energiarendszerek optimális és környezetvédelmi 
szempontból előnyös módon vezethetnek be megújuló energiaforrásokat a fűtő, hűtő és 
villamosenergia-ágazatba. A fogyasztóknak megfelelő tájékoztatást kell kapniuk, hogy 
tudatosan döntést hozhassanak az energiafogyasztás és a kapcsolódó kibocsátások 
csökkentéséről, és a természetes források felhasználásáról.

Módosítás 705
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásból előállított fűtő-, 
hűtő- és villamos energia használatára 
alkalmas berendezések és rendszerek 
költség- és energiahatékonyságából 
származó nettó haszonnal kapcsolatos 
információkat a berendezés vagy a rendszer 
szállítója vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok hozzáférhetővé teszik.

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásból előállított fűtő-, 
hűtő- és villamos energia használatára 
alkalmas berendezések és rendszerek 
költség- és energiahatékonyságából 
származó nettó haszonnal kapcsolatos 
információkat a berendezés a rendszer 
szállítója és az illetékes nemzeti hatóságok 
hozzáférhetővé teszik.

Or. en

Indokolás

Fontos a nyilvánosság megújuló energiaforrásokra vonatkozó tájékozottságának növelése a 
piacra történő gyors bejutás érdekében.
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Módosítás 706
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A kismértékű megújuló technikák esetében nem kivitelezhető, hogy telepítői tanúsítványt 
kérjenek. Ez további ésszerűtlen mértékű adminisztratív terhet jelentene.

Módosítás 707
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A tagállamok biztosítják, hogy 
kisméretű biomassza-bojlerek és -
tűzhelyek, fotovoltaikus napenergia és 
termikus napenergia rendszerek, felszíni 
geotermikus rendszerek és hőszivattyúk 
eleget tesznek az e technológiák 
valamelyikének használatát előíró építési 
szabályoknak, valamint kizárólag abban 
az esetben jogosultak más támogatási 
rendszerre, ha az üzembe helyezést 
minősítéssel rendelkező üzembe helyező 
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megadott képesítést. végzi. Ezért a tagállamok képesítési 
rendszereket dolgoznak ki a kisméretű 
biomassza-bojlerek és -tűzhelyek, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek, valamint felszíni 
geotermikus rendszerek és a hőszivattyúk 
üzembe helyezői számára. Az ilyen 
berendezések üzembe helyezői számára a 
tagállamok akkreditációs rendszert 
dolgoznak ki. A képesítési és akkreditációs 
rendszer a IV. mellékletben meghatározott 
kritériumokra épül. Minden tagállam 
elismeri a más tagállamok által ezen 
kritériumok alapján megadott képesítést.
Ahol más az e cikkben leírthoz hasonló 
eredményekhez vezető üzembe helyezői 
képesítési rendszerek már léteznek a 
tagállamok ezeket egy legfeljebb három 
éves átmeneti időszakig elismerhetik az 
üzembe helyezői képesítés 
alternatívájaként. A IV. mellékletet a 21. 
cikk (2) bekezdésében említett 
szabályozási eljárással összhangban a 
műszaki eredményekhez és piaci 
változásokhoz lehet igazítani.

Or. en

Módosítás 708
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. a tagállamok biztosítják a kisméretű 
biomassza-bojlerek és -tűzhelyek, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek, a felszíni 
geotermikus rendszerek és a hőszivattyúk
a megfelelő szereplőkkel történő 
konzultációban kerülnek kifejlesztésre. A 
képesítési rendszer a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épül, 



AM\731121HU.doc 9/142 PE409.428v01-00

HU

tagállamok által ezen kritériumok alapján
megadott képesítést.

amelyet adott esetben a 21. cikk (2) 
bekezdésében megállapított szabályozási 
eljárásnak megfelelően kiigazíthatnak. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján
kialakított képesítést.

Or. en

Indokolás

A megfelelő szereplőket technikai szakértelmük kinyilvánítása érdekében szorosan be kell 
vonni a képesítési eljárásba. Továbbá, az egyértelműség javítása érdekében javasolt a IV. 
melléklet két részre osztása (a képesítés a IVa. mellékletbe, az akrreditációt pedig a IVb. 
mellékletbe).

Módosítás 709
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomasszával és
folyékony bio-energiahordozó keverékkel 
üzemelő bojlerek és -tűzhelyek, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek és a hőszivattyúk 
üzembe helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek, és 
a hagyományos fűtő és hűtő rendszerek és 
technológiák üzembe helyezői számára 
jelenleg előírt minőségi követelményekkel 
egyenértékűnek kell lenniük. A 
tagállamoknak támogatniuk kell a 
nemzeti és regionális hatóságoknál és a 
létező elismert képzési szerveknél a 
hagyományos és megújuló fűtési 
rendszerekről szóló képzés, oktatás és 
képesítési rendszer összekapcsolását. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
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megadott képesítést.

Or. en

Indokolás

A folyékony bio-energiahordozó keverékek gazdaságos és környezetbarát módon vezethetnek 
be megújuló energiaforrásokat a fűtőrendszerekbe. A megújuló fűtő- és hűtőrendszereket 
olyan személyeknek kell üzembe helyezniük, akik ugyanolyan képzettek, mint a hagyományos 
rendszerek üzembe helyezői. AIV. melléklet képzési rendszere tagállami szinten épülhet a 
hagyományos energia rendszerek üzembe helyezői számára létrehozott, jól megalapozott 
képzési rendszerekre.

Módosítás 710
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamnak van olyan hatékony képzési rendszere, amely magasan az európai 
minőség fölé emelkedik. A képesítések általában három, három és fél éves képzést tesznek 
szükségessé, a magasabb minősítés összesen öt-hat évet. A szükséges tudást és képességet 
számos, létező szakma megfelelően lefedi.



AM\731121HU.doc 11/142 PE409.428v01-00

HU

Módosítás 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamnak van olyan hatékony képzési rendszere, amely magasan az európai 
minőség fölé emelkedik. A képesítések általában három, három és fél éves képzést tesznek 
szükségessé, a magasabb minősítés összesen öt-hat évet. A szükséges tudást és képességet 
számos, létező szakma megfelelően lefedi.

Módosítás 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a hőszivattyúk üzembe 
helyezői számára. Ezek a minősítő 

3. A tagállamok biztosítják, hogy 
rendelkezésre állnak a kisméretű 
biomassza-bojlerek és -tűzhelyek, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek és a hőszivattyúk 
üzembe helyezői számára képesítési 
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rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

rendszerek vagy ezzel egyenértékű 
minősítési rendszerek. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést; ez nem befolyásolja a 
2005/36/EK irányelvet.

Or. de

Indokolás

Néhány tagállamnak van olyan hatékony képzési rendszere, amely általánosságban három 
éves képzést tesz szükségessé; a német „mesteri” fokozat öt-hat éves képzést tartalmaz. A 
szükséges tudást és képességet számos, létező szakma megfelelően lefedi. További képesítésre 
nincs szükség.

A 2005/36/EK irányelv átfogóan és következetesen tartalmazza a szabályozott szakmák 
szakmai képesítéseinek elismerését. 

Módosítás 713
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

Néhány tagállamnak van olyan hatékony képzési rendszere, amely magasan az európai 
minőség fölé emelkedik. A képesítések általában három, három és fél éves képzést tesznek 
szükségessé, a magasabb minősítés összesen öt-hat évet. A szükséges tudást és képességet 
számos, létező szakma megfelelően lefedi.

Módosítás 714
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A tagállamok megkönnyítik, hogy létre 
jöjjenek a kisméretű biomassza-bojlerek és 
-tűzhelyek, a fotovoltaikus napenergia és a 
termikus napenergia rendszerek és a 
hőszivattyúk üzembe helyezői számára a 
képesítési rendszerek vagy ezzel 
egyenértékű minősítési rendszerek. Ezek a 
minősítő rendszerek vagy az egyenértékű 
minősítési rendszerek figyelembe vehetik a 
IV. mellékletben meghatározott
kritériumokat. Minden tagállam elismeri a 
más tagállamok által ezen kritériumok 
alapján megadott képesítést.

Or. cs

Indokolás

Az egyes tagállamokban már vannak különféle képesítési és képzési rendszerek a bojlerek és 
hasonló berendezések üzembe helyezői számára. Nincs szükség a követelmények 
központosítására, mivel a szakmai képesítéseket kölcsönösen elismerik. Jogilag kötelező 
célkitűzéseik elérése során a tagállamokat nem kell újabb kötelező előírássokkal terhelni; sőt 
inkább megfelelő rugalmasságot kell biztosítani számukra, hogy eleget tudjanak tenni a 
célkitűzéseiknek.
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Módosítás 715
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A hőforrás a hőszivattyúrendszer fontos része. A tervezés és üzembe helyezés minősége fontos 
szerepet játszik a hatékonyság egészében. Mivel a hőkollektorok üzembe helyezése különleges 
szaktudást igényel, és gyakran külön szakképesítéssel rendelkező személyek végzik – vertikális 
kollektorok esetében fúró, horizontális kollektorok esetében építőipari vállalatok 
alkalmazottai – e résztvevőket is be kell vonni.

Módosítás 716
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a hőszivattyúk üzembe 
helyezői számára. Ezek a minősítő 

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

vertikális hőkollektorok üzembe helyezőit 
(pl.: fúró és építőipari vállalatok) számára.
Ezek a minősítő rendszerek a IV. 
mellékletben meghatározott kritériumokra 
épülnek. Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

Or. en

Indokolás

A hőforrás a hőszivattyúrendszer fontos része. A tervezés és üzembe helyezés minősége fontos 
szerepet játszik a hatékonyság egészében. Mivel a hőkollektorok üzembe helyezése különleges 
szaktudást igényel, és gyakran külön szakképesítéssel rendelkező személyek végzik – vertikális 
kollektorok esetében fúró, horizontális kollektorok esetében építőipari vállalatok 
alkalmazottai – e résztvevőket is be kell vonni.

Módosítás 717
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. A tagállamok 2014. december 31-ig és a 
megfelelő szereplőkkel történő 
konzultációt követően képesítési 
rendszereket dolgoznak ki a kisméretű 
biomassza-bojlerek és -tűzhelyek, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek és a hőszivattyúk 
üzembe helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a megfelelő szereplők technikai szakértelmük kinyilvánítása érdekében aktívan 
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be legyenek vonva az akkreditációs és képesítési rendszerek kialakításába. A képesítési 
rendszerek kialakítására megfelelő hosszú adaptációs időszakot kell biztosítani, mivel e 
rendszerek még számos tagországban gyerekcipőben járnak.

Módosítás 718
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A hőszivattyúkat nem lehet figyelmen kívül hagyni a Bizottság által javasolt feltételek szerint.

Módosítás 719
Norbert Glante

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a hőszivattyúk üzembe 
helyezői számára. Ezek a minősítő 

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

helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

Or. de

Indokolás

Megfelelő lépéseket kell tenni annak biztosítására, hogy a távfűtésben használt hőcserélők 
üzembe helyezői rendelkezzenek a munkavégzéshez szükséges képesítéssel, különösen olyan 
tagállamokban, ahol a távfűtő üzemek kialakítása még újdonság. Ezért e hőcserélőknek is 
szerepelniük kell a felsorolásban.

Módosítás 720
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (irányelv hatályba lépését követő egy 
éven belül) a tagállamoktól kapott 
tájékoztatás alapján, illetve a megfelelő 
ágazatokkal konzultálva, a 21. cikk (3) 
bekezdésével összhangban megállapítják a 
szakmai képesítések és tanúsítványok 
kölcsönös elismerésére vonatkozó 
minimum követelményeket és feltételeket 
mind a vállakozások mind pedig a a 
kisméretű biomassza-bojlerek és -
tűzhelyek, a fotovoltaikus napenergia és a 
termikus napenergia rendszerek és a 
hőszivattyúk üzembe helyezésében, 
üzemeltetésében és javításában részvevő 
megfelelő személyzet számára, alapos 
figyelmet szentelve az e termékekre és 
berendezésekre már alkalmazott, meglévő 
képesítési rendszerekre.

Or. en
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Indokolás

A hőforrás a hőszivattyúrendszer fontos része. A tervezés és üzembe helyezés minősége fontos 
szerepet játszik a hatékonyság egészében. Mivel a hőkollektorok üzembe helyezése különleges 
szaktudást igényel, és gyakran külön szakképesítéssel rendelkező személyek végzik – vertikális 
kollektorok esetében fúró, horizontális kollektorok esetében építőipari vállalatok 
alkalmazottai – e résztvevőket is be kell vonni.

Módosítás 721
Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (irányelv hatályba lépését követő egy 
éven belül) a tagállamoktól kapott 
tájékoztatás alapján, illetve a megfelelő 
ágazatokkal konzultálva, a 21. cikk (3) 
bekezdésével összhangban megállapítják a 
szakmai képesítések és tanúsítványok 
kölcsönös elismerésére vonatkozó 
minimum követelményeket és feltételeket 
mind a vállakozások mind pedig a a 
kisméretű biomassza-bojlerek és -
tűzhelyek, a fotovoltaikus napenergia és a 
termikus napenergia rendszerek és a 
hőszivattyúk üzembe helyezésében, 
üzemeltetésében és javításában részvevő 
megfelelő személyzet számára, alapos 
figyelmet szentelve az e termékekre és 
berendezésekre már alkalmazott, meglévő 
képesítési rendszerekre.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés összhangban van a 303/2008-as rendelettel. A kölcsönös elismerés 
biztosítására helyénvaló ugyanezt a megközelítést alkalmazni más típusú berendezések és 
rendszerek esetében is. A költséghatékony programok biztosítására az ezen irányelv 
hatáskörébe tartozó berendezésekre és rendszerekre vonatkozó képesítési rendszereknek 
figyelembe kell venniük a más európai jogszabályok által már ugyanezekre a berendezésekre 
és rendszerekre meghatározott képesítési rendszereket. A javasolt folyamat elegendő időt 
biztosít a IV. mellékletben felsorolt követelményeket felölelő képesítési rendszer 
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létrehozására.

Módosítás 722
Paul Rübig

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (irányelv hatályba lépését követő egy 
éven belül) a tagállamok létrehozzák, 
illetve kiigazítják a saját képzési és 
képesítési követelményeiket a 3.1 
bekezdésben szereplő minimum 
követelmények alapján. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a képesítési 
programjaikról. A tagállamok elismerik a 
más tagállamok által kiadott 
tanúsítványokat, és nem korlátozzák a 
szolgáltatás, illetve a letelepedés 
szabadságát a más tagországokban 
kiállított tanúsítványokkal kapcsolatos 
okokból.

Or. en

Indokolás

A hőforrás a hőszivattyúrendszer fontos része. A tervezés és üzembe helyezés minősége fontos 
szerepet játszik a hatékonyság egészében. Mivel a hőkollektorok üzembe helyezése különleges 
szaktudást igényel, és gyakran külön szakképesítéssel rendelkező személyek végzik – vertikális 
kollektorok esetében fúró, horizontális kollektorok esetében építőipari vállalatok 
alkalmazottai – e résztvevőket is be kell vonni.

Módosítás 723
Jan Březina

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az (irányelv hatályba lépését követő egy 
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éven belül) a tagállamok létrehozzák, 
illetve kiigazítják a saját képzési és 
képesítési követelményeiket a 3.1 
bekezdésben szereplő minimum 
követelmények alapján. A tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot a képesítési 
programjaikról. A tagállamok elismerik a 
más tagállamok által kiadott 
tanúsítványokat, és nem korlátozzák a 
szolgáltatás, illetve a letelepedés 
szabadságát a más tagországokban 
kiállított tanúsítványokkal kapcsolatos 
okokból.

Or. en

Indokolás

Ez a megközelítés összhangban van a 303/2008-as rendelettel. A kölcsönös elismerés 
biztosítására helyénvaló ugyanezt a megközelítést alkalmazni más típusú berendezések és 
rendszerek esetében is. A költséghatékony programok biztosítására az ezen irányelv 
hatáskörébe tartozó berendezésekre és rendszerekre vonatkozó képesítési rendszereknek 
figyelembe kell venniük a más európai jogszabályok által már ugyanezekre a berendezésekre 
és rendszerekre meghatározott képesítési rendszereket. A javasolt folyamat elegendő időt 
biztosít a IV. mellékletben felsorolt követelményeket felölelő képesítési rendszer 
létrehozására.

Módosítás 724
Anni Podimata

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok akkreditációs rendszert 
dolgoznak ki a biomassza, felszíni 
geotermikus rendszerek, hőszivattyúk,
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek üzembe 
helyezőinek képzési programjaira, illetve a 
képzések nyújtóira vonatkozóan. E 
rendszerek a IVa. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek, és 
adott esetben a 21. cikk (2) bekezdésében 
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megállapított szabályozási eljárásnak 
megfelelően kiigazíthatók.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiatechnológiák gyorsan fejlődnek, különösen a fotovoltaikus- technológia, 
amely sokat fektet be a K+F-be és az új gyártáskapacitásba. Ezért biztosítani kell a IVb. 
melléklet módosításához szükséges rugalmasságot, hogy lehetővé tegyék a kritériumok 
szükséges esetben történő módosítását, például a jövőbeni technikai előrelépésekhez történő 
hozzáigazítás érdekében.

Módosítás 725
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3b. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy 2015-től kizárólag minősítéssel 
rendelkező üzembe helyezők által végzett 
üzembe helyezéseket tekintik úgy, hogy 
eleget tesznek ezen irányelv 12. cikke (4) 
bekezdésével összhangban megállapított 
követelményeknek.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen a telepítés minőségének biztosítása. A képesítési rendszerek kifejlesztésére 
azonban, megfelelő hosszú adaptációs időszakot kell biztosítani.
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Módosítás 726
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők és az építészek 
számára annak érdekében, hogy azok az 
ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló
energiaforrásokból előállított energia és a
távfűtés és távhűtés alkalmazását.

4. A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők és az építészek 
számára annak érdekében, hogy azok az 
ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló
energiaforrások és a nagy hatékonyságú 
technológiák optimális kombinációját.

Or. en

Indokolás

A politikákat inkább eredménycentrikus kötelezettségek szerint kell meghatározni, mintsem az 
eszközök vonatkozásában. Ez ezért a megújuló energiaforrások és a nagy hatékonyságú 
technológiák optimális kombinációját teszi szükségessé inkább, mint a kettő közül csak az 
egyik lehetőséget. Továbbá, egy adott épület esetében nem biztos hogy helyileg rendelkezésre 
álló megújuló energiaforrás. Az energiahatékonyságnak el kell érnie a 2020-as célkitűzést. Ez 
az épületek vonatkozásában még fontosabb, mivel jelentős energiahatékonysági potenciál 
rejlik bennük.

Módosítás 727
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők és az építészek 
számára annak érdekében, hogy azok az 
ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló
energiaforrásokból előállított energia és a
távfűtés és távhűtés alkalmazását.

4. A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők és az építészek 
számára annak érdekében, hogy azok az 
ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló
energiaforrások és a nagy hatékonyságú 
technológiák optimális kombinációját.
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Or. en

Indokolás

A politikákat inkább eredménycentrikus kötelezettségek szerint kell meghatározni, mintsem az 
eszközök vonatkozásában. Ez ezért a megújuló energiaforrások és a nagy hatékonyságú 
technológiák optimális kombinációját teszi szükségessé inkább, mint a kettő közül csak az 
egyik lehetőséget. Továbbá, egy adott épület esetében nem biztos hogy helyileg rendelkezésre 
álló megújuló energiaforrás. Az energiahatékonyságnak el kell érnie a 2020-as célkitűzést. Ez 
az épületek vonatkozásában még fontosabb, mivel jelentős energiahatékonysági potenciál 
rejlik bennük.

Módosítás 728
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők és az építészek 
számára annak érdekében, hogy azok az 
ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia és a 
távfűtés és távhűtés alkalmazását.

4. A tagállamok iránymutatásokat 
dolgoznak ki a tervezők, az építészek, és a 
szociális lakásoképítéssel foglalkozó 
szervezetek számára annak érdekében, 
hogy azok az ipari vagy lakóövezetek 
tervezése, kivitelezése, építése és felújítása 
során megfelelően mérlegelni tudják a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia és a távfűtés és távhűtés 
alkalmazását.

Or. en

Módosítás 729
Vladimír Remek

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A tagállamok iránymutatásokat
dolgoznak ki a tervezők és az építészek 
számára annak érdekében, hogy azok az 

4. A tagállamok iránymutatásokat
dolgozhatnak ki a tervezők és az építészek 
számára annak érdekében, hogy azok az 
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ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia és a 
távfűtés és távhűtés alkalmazását.

ipari vagy lakóövezetek tervezése, 
kivitelezése, építése és felújítása során 
megfelelően mérlegelni tudják a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia és a 
távfűtés és távhűtés alkalmazását.

Or. cs

Indokolás

Jogilag kötelező célkitűzéseik elérése során a tagállamokat nem kell újabb kötelező 
előírássokkal terhelni; sőt inkább megfelelő rugalmasságot kell biztosítani számokra, hogy 
eleget tudjanak tenni a célkitűzéseiknek.

Módosítás 730
David Martin

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok a helyi és a regionális 
hatóságok részvételével gondoskodnak 
arról, hogy a polgárok megfelelő 
tájékoztatást kapjanak a megújuló energia 
fejlesztésének és használatának előnyeiről 
és a gyakorlati szempontokról.

Or. en

Indokolás

A megfelelő tájékoztatás fontos hozzájárulás a polgárok részéről a megújuló energiaforrások 
megértéséhez és aktív támogatásához. Az állami hatóságokat minden szinten ösztönözni kell, 
hogy részt vegyenek e folyamatban.
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Módosítás 731
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzáférés a távvezeték-hálózathoz Hozzáférés a villamos távvezeték-
hálózathoz, a gázvezetékekhez és a 
távfűtési és -hűtési hálózatokhoz, valamint 
ezek üzemeltetése

Or. en

Indokolás

Nemcsak a villamos energia, hanem a megújuló energiaforrások esetében is fontos az 
infrastruktúrához való hozzáférés.

Módosítás 732
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzáférés a távvezeték-hálózathoz Hozzáférés a villamos távvezeték-
hálózathoz és a rendszerfejlesztés

Or. de

Indokolás

Integrált szemléletre van szükség, mivel a hálózat kibővítése nem elegendő, például a 
szélenergiából származó villamos energia a váltakozó előállítási szintektől függő elegendő 
mennyiségeinek tárolására. Az egész hálózat irányítását is fejleszteni kell e tekintetben.
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Módosítás 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Hozzáférés a távvezeték-hálózathoz Hozzáférés a villamos távvezeték-
hálózathoz és a rendszerfejlesztés

Or. en

Indokolás

A RES-integráció számára nem csak a hálózathoz való hozzáférés jelent kihívást, hanem a 
hálózatfejlesztés, valamint általában az egész rendszer fejlesztése.

Módosítás 734
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok és ez illetékes hatóságok –
kellő időben és az 1A és 1B 
mellékletekben meghatározott célokkal 
összhangban – megteszik a szükséges 
lépéseket, a szállító- és elosztórendszer 
hálózat infrastruktúrája, a 
tárolóberendezések és a megfelelő 
hálózati irányító eszközök fejlesztésére,
beleértve a tagállamok közötti és a 
harmadik országok közötti
rendszerösszekötőket is, hogy alkalmassá 
tegyék a megújuló energiaforrásokon 
alapuló villamosenergia-termelés további 
növekedésének befogadására. Nemzeti 
cselekvési terveikben fel fogják mérni a 
meglévő infrastruktúrák kibővítésének 
és/vagy megerősítésének szükségességét a 
2020-as nemzeti célok eléréséhez 
szükséges megújuló energia-mennyiség 
integrációjának megkönnyítése 
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érdekében. Megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy lehetővé tegyék a 
megújuló energia termelők számára, hogy 
ésszerű indokkal csatlakozzanak az 
elosztó rendszerhez.

Or. en

Indokolás

A további tárolási kapacitások és a hálózatkezelő rendszereket támogató számítástechnikai 
eszközök használata meg fogja könnyíteni a megújuló villamosenergia-termelés elterjesztését.

Módosítás 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, a távvezeték-hálózat és a 
villamos energia rendszer fejlesztésére,
hogy lehetővé tegyék a rendszer 
biztonságos működését, alkalmassá tegyék 
a megújuló energiaforrásokon alapuló 
villamosenergia-termelés további 
növekedésének befogadására – beleértve a 
tagállamok közötti rendszerösszekötőket 
is. E fejlesztéshez kapcsolódóan a hálózati 
létesítményekre vonatkozó engedélyezési 
eljárásokat fel kell gyorsítani.

Or. en

Indokolás

A RES-E integrációja nem csak a hálózat fejlesztését teszi szükségessé, hanem az egész 
rendszerét, mivel sokkal bonyolultabb és fejlettebb működést fog eredményezni. A RES-E 
termelés gyors növekedése gyors hálózatfejlesztést tesz szükségessé, és ebből következően 
jobb engedélyezési eljárásokat.
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Módosítás 736
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot 
annak fejlesztésével – beleértve a 
tagállamok közötti rendszerösszekötőket és 
a rendszerfejlesztést is– alkalmassá tegyék 
a megújuló energiaforrásokon alapuló 
villamosenergia-termelés további 
növekedésének befogadására. A 
tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia berendezéseinek üzembe 
helyezésére vonatkozóan gyorsítsák az 
engedélyezési eljárásokat és 
összehangolják a hálózatfejlesztést az 
engedélyezési eljárásokkal.

Or. de

Indokolás

Integrált szemléletre van szükség, mivel a hálózat kibővítése nem elegendő, például a 
szélenergiából származó villamos energia a váltakozó előállítási szintektől függő elegendő 
mennyiségeinek tárolására. Az egész hálózat irányítását is fejleszteni kell e tekintetben.

Módosítás 737
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok megteszik a szükséges
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot 
annak fejlesztésével – beleértve a 
tagállamok közötti rendszerösszekötőket 
is– alkalmassá tegyék a megújuló 

1. A tagállamok megteszik az összes
szükséges lépést, hogy – minimum 
célkitűzésként a megújuló energia 
cselekvési tervben megállapított 
célkitűzések elérése érdekében – a
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energiaforrásokon alapuló villamosenergia-
termelés további növekedésének 
befogadására.

távvezeték-hálózatot annak fejlesztésével –
beleértve a tagállamok közötti 
rendszerösszekötőket is– alkalmassá 
tegyék a megújuló energiaforrásokon 
alapuló villamosenergia-termelés további 
növekedésének befogadására

Or. en

Módosítás 738
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamok megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távvezeték-hálózatot 
annak fejlesztésével – beleértve az 
intelligens elosztó hálózatok alkalmazását 
és a tagállamok közötti 
rendszerösszekötőket is– alkalmassá 
tegyék a megújuló energiaforrásokon 
alapuló villamosenergia-termelés további 
növekedésének befogadására.

Or. fr

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó energia hálózathoz való hozzáférésének problémája 
ismert minden decentralizált létesítmény esetében. E létesítmények villamos energiát állítanak 
elő ipari területeken a helyi fogyasztás fedezésére vagy középületekben (kórház stb.), 
kereskedelmi vagy lakóépületekben. Ugyanúgy, mint a kogenerációs létesítmények a 
decentralizált létesítmények számára is előnynek kell származnia a hálózati kapcsolódás terén 
történő legutóbbi jogalkotási folyamatokból, és hozzájárulásuknak meg kell jelennie az 
eljárásokban és a vonatkozó költségekben. 
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Módosítás 739
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

a biztonságos hálózati hozzáférés fontos a biometán előállítók számára.

Módosítás 740
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 741
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Kapacitás - méretezés és kiigazítás 
mérlegelésekor figyelembe kell venni a 
teljesítménycsúcsok csökkentésére („peak-
power shaving”) vonatkozó közbenső 
tárolási technológiák fejlesztését és 
használatát. Az ilyen technológiák 
fejlesztését egy elkötelezett Európai Fejlett 
Energia Tárolási Technológia Terv révén 
kell támogatni.

Or. en

Indokolás

A megújulóenergia-termelés és az energiaigény közötti egyensúlyhiány hatékony köztes 
energiatároló-kapacitást tesz szükségessé. Ilyen kapacitás elérhető széles körű kombinált 
energia termelő és tároló rendszerek révén, amelyek például elektrokémiai energiatároló 
egységeket, azaz elemeket használnak.

Módosítás 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül 
a tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló
energiaforrásokból előállított villamos 

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül 
, valamint amennyire a nemzeti 
villamosenergia-rendszer biztonsága 
engedi:
a) a tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia elsődleges 



PE409.428v01-00 32/142 AM\731121HU.doc

HU

energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti 
villamosenergia-rendszer biztonsága 
lehetővé teszi.

kapcsolatát, szállítását és elosztását, és 
gondoskodnak arról, hogy a felelős 
rendszerüzemeltetők a megújulóenergia-
termelő megújuló energiaforrásból termelt
villamos energia elsődleges 
kapcsolatának, hozzáférésének, 
szállításának és elosztásának biztosítására 
irányuló indokolt kérését követően 
optimalizálják, megerősítik és kibővítik a 
hálózatot.

b) A tagállamok rendelkeznek továbbá 
arról, hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. 
c) a szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket,
d) a tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az illetékes rendszerüzemeltetők 
megteszik a hálózattal és a piaccal 
kapcsolatos összes szükséges üzemeltetési 
intézkedést, hogy a lehető legkisebbre 
csökkentsék a megújuló 
energiaforrásokból termelt villamos 
energia veszteséget;
e) a tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az illetékes rendszerüzemeltetők 
haladéktalanul és a nyilvánosság előtt 
beszámolnak e kérdésekről és a vonatkozó 
intézkedésekről. 

Or. en
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Módosítás 743
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia elsőbbségi
szállítását és elosztását. A tagállamok és az 
illetékes nemzeti hatóságok rendelkeznek 
továbbá arról, hogy a szállító- és elosztó
távvezeték-hálózathoz való hozzáférésnél a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia elsőbbséget élvezzen. A 
hálózati rendszer üzemeltetői és a
villamosenergia-tőzsdék a
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer megbízhatósága és biztonsága 
lehetővé teszi, és megfelelnek az illetékes 
hatóság által jóváhagyandó üzemeltetési 
szabályoknak. Az ettől az elvtől való 
eltérés csak akkor lehetséges, ha a 
nemzeti villamosenergia-rendszer 
biztonságát veszély fenyegeti. A 
felszerelési prioritás elvének tiszteletben 
tartását illető mulasztás bizonyítási terhe 
az illetékes hálózat üzemeltetőjére vagy a 
villamosenergia-tőzsdére hárul, és azt egy 
kártalanítási rendszer létrehozásának kell 
követnie a károsult megújuló energiát 
előállító számára, összhangban az egyes 
tagországok által létrehozott a megújuló 
energiaforrás-fejlesztési tervekkel. A 
hálózat üzemeltetőjének és/vagy a 
villamosenergia-tőzsde működtetőjének az 
interneten kell beszámolnia a felmerülő 
kérdésekről és intézkedésekről.
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Or. en

Indokolás

Hangsúlyozni kell a nemzeti szabályozó hatóságoknak a hálózatra vonatkozó szabályok 
meghatározásában betöltött szerepét. Az elsőbbségi hozzáférés biztosításának elmulasztására 
vonatkozó bizonyítási terhet a szállítórendszer üzemeltetők vagy a villamosenergia-tőzsde 
viseli, és arról átlátható módon kell tájékoztatást adni.

Módosítás 744
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból
és a kombinált hő- és villamos energiából
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását. Az üzemeltetők gondoskodnak 
a villamos energia hálózatba történő 
betáplálásáról, lehetővé téve az elsődleges 
hozzáférést, mindaddig, amíg a regionális,
nemzeti vagy régiókon átívelő
villamosenergia-rendszer ellátásbiztonsága 
nincs veszélyeztetve.

Or. de

Indokolás

Az energiabiztonságról gondoskodni kell. Az Európai Unió támogatja a kombinált hő- és 
villamos energia használatot. Ha nincsenek bekötve a hálózathoz való elsődleges 
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hozzáférésbe bizonyos esetekben le kellene állítani ezeket a rendszereket, ami a hőtermelést is 
csökkentené.

Módosítás 745
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága, és az ellátásbiztonság
fenntartásának sérelme nélkül a tagállamok 
biztosítják, hogy a szállítórendszer és az 
elosztórendszer üzemeltetői saját ellátási 
területükön szavatolják a megújuló
energiaforrásokból előállított villamos 
energia szállítását és elosztását.
Rendelkeznek továbbá arról, hogy a 
távvezeték-hálózathoz való hozzáférésnél a 
megújuló energiaforrásokból a kombinált 
hő- és villamos energiából előállított 
villamos energia elsőbbséget élvezzen. A 
megújuló energiaforrásokból származó 
villamos energiára vonatkozó elsődleges 
hálózati hozzáférés nem vonatkozik a 
kombinált hő- és villamos energiából 
előállított villamos energiára. Ha fennáll 
annak a veszélye, hogy a hasznos hőigény 
nincs kielégítve a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a kombinált 
hő- és villamos energiából előállított 
villamos energia is ugyanolyan 
elsőbbséget kapjon. A szállítórendszer 
üzemeltetői a villamosenergia-termelő
létesítmények igénybevétele során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket,
és/vagy a villamos energiát hővel 
kapcsoltan termelő létesítményeket,
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

Or. de
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Indokolás

Szeles területeken számtalanszor előfordult az a helyzet, hogy mivel a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos energia elsőbbséget élvez, ha nagy mennyiségű szél 
által előállított villamos energiát tápláltak a rendszerbe hő- és villamos erőműveket le kellett 
állítani és így azok nem termelnek hőt. E kockázat elkerülése érdekében nem kaphat a 
megújuló energiaforrásokból származó villamos energia elsőbbséget a kombinált hő- és 
villamos energiával szemben.

Módosítás 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását. Rendelkezhetnek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való
kapcsolatnál a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A
tagállamok dönthetnek úgy, hogy a
szállítórendszer üzemeltetői piaci alapú 
kiegyenlítési felelősséggel együtt elosztási 
elsőbbséget adnak a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeknek, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi

Or. en

Indokolás

A RES-E-nek nyújtott korlátlan elsőbbség ellentétes az IEM irányelvvel, amely 
megkülönböztetés-mentes eljárást kíván meg az összes piaci szereplő között. a RES-E 
üzemeknek teljes körű kiegyenlítési felelősségük van, mivel ez van összhangban a nyílt 
villamos energia piaccal.
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Módosítás 747
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél vagy a megújuló 
energiaforrásokból vagy más CO2
semleges energiaforrásból előállított 
villamos energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesíthetik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó energia számára ugyan biztosítani kell a 
hálózatokhoz való átfogó hozzáférést, a megújuló energiaforrásokból származó energia 
kötelező elsőbbségi hozzáférése vagy elosztása ellentétben van a villamos energia piac 
megfelelő működésével. Ezért fontos, hogy az elsőbbségi hozzáférést, illetve az elsőbbségi 
elosztást ne tegyék kötelezővé.
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Módosítás 748
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó energia hálózathoz való hozzáférésének problémája 
ismert minden decentralizált létesítmény esetében. E létesítmények villamos energiát állítanak 
elő ipari területeken a helyi fogyasztás fedezésére vagy középületekben (kórház stb.), 
kereskedelmi vagy lakóépületekben. Ugyanúgy, mint a kogenerációs létesítmények a 
decentralizált létesítmények számára is előnynek kell származnia a hálózati kapcsolódás terén 
történő legutóbbi jogalkotási folyamatokból, és hozzájárulásuknak meg kell jelennie az 
eljárásokban és a vonatkozó költségekben. 
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Módosítás 749
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Fontos a hálózathoz való hozzáférés biztosítása, valamint a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia minden előállítási módjával való egyenlő elbánás. A kötelező 
elsőbbségi hozzáférés azonban, elvben a villamosenergia-piacról szóló irányelv elveivel 
ellentétes, és torzítaná a villamosenergia-piac működését. A szállítórendszer és az 
elosztórendszer-üzemeltetőknek ugyanúgy kell bánniuk minden termelővel.
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Módosítás 750
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokat jelenleg hátrányosan kezeli a villamosenergia-piac. A 
késedelmek, amelyekkel a megújuló energiaforrások előállítói szembesülnek, 
elfogadhatatlanok. Körülbelül 11000MW főként megújulóenergia-előállítási projektből 
származó energiát kellene csak Skóciában a szállítórendszerhez kapcsolni. Ha a megújuló 
energiaforrásokat fizikai kapcsolat szempontjából nem tekintik elsőbbséginek, nem biztos, 
hogy eleget lehet tenni a 20%-os célkitűzésnek. 
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Módosítás 751
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az elsőbbségnek függenie kell a hálózat megbízhatóságától és biztonságától. A rendszer 
megbízhatóságát és biztonságát, valamint az ellátásbiztonságot feltétlenül figyelembe kell 
venni az elsőbbségi hozzáférés és elosztási rendelkezések végrehajtása során, a megújuló 
energiaforrásokból fakadó változatosságnak a hálózat egyensúlyára gyakorolt hatásai miatt.
A befektetés költséghatékonysága és a verseny tisztességessége is figyelembe veendő szempont 
a megújuló energiaforrások hálózathoz történő elsőbbségi kapcsolódására vonatkozó 
döntéseknél.
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Módosítás 752
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A jobb és az időben szavatolt fizikai kapcsolat szükséges a RES jobb piacra jutásának 
megkönnyítéséhez. 
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Módosítás 753
Alejo Vidal-Quadras

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 754
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 

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

szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását, ésszerű időn belül, és azt 
követően, hogy ilyen kapacitásra igény 
merült fel. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

Or. en

Indokolás

A szállítórendszer és az elosztórendszer üzemeltetők javasolt szerepe, hogy hatáskörrel 
bírjanak az elosztás vagy az egyes üzemekre vonatkozó elsőbbségadás terén, csak betáplálási 
tarifán alapuló támogatási rendszer alkalmazásakor ésszerű. Amíg az ilyen támogatási 
rendszerek nem kötelezőek a tagállamokban, az ilyen rendeletek egyértelműen beavatkoznak a 
piacba, és ezért ezeket törölni kell.

Módosítás 755
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A távvezeték-hálózat megbízhatósága és 
biztonsága fenntartásának sérelme nélkül a 
tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 

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

hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

Or. xm

Indokolás

Az északi villamosenergia-piacon a hálózathoz való hozzáférés kereskedelmi 
megállapodásokon alapul. Ha a piaci résztvevő eladta a villamos energiát a villamosenergia-
piacon, hozzáférést kap a hálózathoz. Ezért nincs szükség a hálózathoz való elsőbbségi 
hozzáférésre, ha a piacot az északi országok példája alapján alakítják ki.

Módosítás 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és 
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan.

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és 
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan. A 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
irányelv révén a költségekben felmerülő 
változásokat figyelembe vegyék, és a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetőit a tarifa rendszerben 
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kárpótolják.

Or. en

Módosítás 757
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan.

3. A tagállamok vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok kötelezik a szállítórendszer- és 
az elosztórendszer üzemeltetőit arra, hogy 
megalkossák és közzétegyék saját 
szabályzatukat a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító, újonnan 
belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások, a 
hálózat megerősítése, a hálózat jobb 
működése, illetve a hálózati kódok 
megkülönböztetés-mentes végrehajtására 
vonatkozó szabályok) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan E 
szabályzatokat lekésőbb 2010. június 30-ig 
közzéteszik.

Or. en

Indokolás

A mindennapi hálózatüzemeltetés különbözik a hálózatok megerősítésétől.
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Módosítás 758
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és 
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan.

3. A tagállamok kötelezik a 
szállítórendszer- és az elosztórendszer 
üzemeltetőit arra, hogy megalkossák és 
közzétegyék saját szabályzatukat a 
megújuló energiaforrásokat hasznosító, 
újonnan belépő energiatermelőknek az 
összekapcsolt hálózatra, vagy 
kogenerációs berendezésekhez történő 
rákapcsolásához szükséges műszaki 
átalakításból (pl. hálózati csatlakozások és 
a hálózat megerősítése) eredő költségek 
viselésére és megosztására vonatkozóan.

Or. fr

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó energia hálózathoz való hozzáférésének problémája 
ismert minden decentralizált létesítmény esetében. E létesítmények villamos energiát állítanak 
elő ipari területeken a helyi fogyasztás fedezésére vagy középületekben (kórház stb.), 
kereskedelmi vagy lakóépületekben. Ugyanúgy, mint a kogenerációs létesítmények a 
decentralizált létesítmények számára is előnynek kell származnia a hálózati kapcsolódás terén 
történő legutóbbi jogalkotási folyamatokból, és hozzájárulásuknak meg kell jelennie az 
eljárásokban és a vonatkozó költségekben. 

Módosítás 759
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok megkövetelik a 
szállítórendszerek és az elosztórendszerek 
üzemeltetőitől, hogy biztosítsanak minden 
új a szállító és elosztó hálózathoz 
csatlakozni kívánó termelő számára a 
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szállítórendszerre vonatkozó átfogó és 
részletes tájékoztatást. E tájékoztatásnak 
ki kell terjednie a már kijelölt és a még 
rendelkezésre álló szállítási kapacitásra.

Or. en

Indokolás

A nagyobb jogbiztonság szavatolása és a befektetők bizalmának növelése érdekében 
szükséges, hogy az új termelők megfelelő tájékoztatást kapjanak a szállító rendszerről, 
melynek hiánya súlyosan korlátozza a megújulóenergia-üzemek fejlődését.

Módosítás 760
Umberto Guidoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A tagállamok vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok megkövetelik a nagy és 
középfeszültségű hálózatok 
szállítórendszereinek és az 
elosztórendszereinek üzemeltetőitől, hogy 
biztosítsanak minden új a szállító és 
elosztó hálózathoz csatlakozni kívánó 
termelő számára a szállítórendszerre 
vonatkozó átfogó és részletes 
tájékoztatást; beleértve a már kijelölt és a 
még rendelkezésre álló szállítási 
kapacitásra vonatkozó nyilvános 
információt.

Or. it

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból energiát előállító termelők számos bizonytalansággal 
szembesülnek, különösen a szállítórendszerekre vonatkozó a tiszta energiát előállító 
berendezések fejlesztéséhez elengedhetetlen tájékoztatás hiányával.

A jogbiztonság jobb szavatolása és a befektetők bizalmának növelése érdekében minden új a 
rendszerhez csatlakozni kívánó termelő számára részletes tájékoztatást kell nyújtani a 
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szállítórendszerre vonatkozóan.

Módosítás 761
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Adott esetben a tagállamok 
megkövetelhetik a szállítórendszerek és az 
elosztórendszerek üzemeltetőitől a (3) 
bekezdésben említett költségek teljes vagy 
részleges felvállalását. A tagállamok 
legkésőbb 2011. június 30-ig, majd ezt 
követően kétévente felülvizsgálják a (3) 
bekezdésben említett költségek viselésével 
és megosztásával kapcsolatos keretet és 
szabályokat és megteszik a szükséges 
lépéseket ezek javítására, annak érdekében, 
hogy biztosítsák az új termelők hálózatra 
való rákapcsolását az említett bekezdésnek 
megfelelően.

4. Adott esetben a tagállamok 
megkövetelhetik a szállítórendszerek és az 
elosztórendszerek üzemeltetőitől a (3) 
bekezdésben említett költségek teljes vagy 
részleges felvállalását. A tagállamok 
megkövetelhetik ezektől az üzemeltetőktől, 
hogy teljes mértékben, vagy részben állják 
az olyan egyének számára az
energiaellátás költségeit, akiknek a 
bevétele a nemzeti szegénységi küszöb 
alatt van. A tagállamok legkésőbb 2011. 
június 30-ig, majd ezt követően kétévente 
felülvizsgálják a (3) bekezdésben említett 
költségek viselésével és megosztásával 
kapcsolatos keretet és szabályokat és 
megteszik a szükséges lépéseket ezek 
javítására, annak érdekében, hogy 
biztosítsák az új termelők hálózatra való 
rákapcsolását az említett bekezdésnek 
megfelelően.

Or. fr

Indokolás

A tagállamoknak minden energiatermelőtől meg kell tudniuk követelni, hogy hozzájáruljanak 
egy olyan politikához, amely lehetővé teszi, hogy ésszerű áron lássák el energiával a 
társadalom kevésbé tehetős tagjait. 
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Módosítás 762
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

5. A tagállamok és az illetékes szabályozó 
hatóságok előírják a szállítórendszerek és 
elosztórendszerek üzemeltetői számára, 
hogy a hálózatba újonnan bekapcsolódni 
szándékozó villamosenergia-termelők 
részére készítsék el a következőket: 

a) az összekapcsoláshoz kapcsolódó 
átfogó és részletes költségbecslés;
b) a hálózatba történő bekapcsolódásra 
irányuló kérelem beérkezésének és 
feldolgozásának menetrendje;
c) a hálózatba történő fizikai 
bekapcsolódásra vonatkozó menetrend;
A tagállamok vagy az illetékes nemzeti 
hatóságok rendelkezéseket állapítanak 
meg az a), b), és c) pontokban 
megállapított követelmények 
elmulasztására vonatkozó büntetésekre.
A tagállamok vagy az illetékes szabályozó 
hatóságok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy 
gondoskodjanak a saját kapcsolatukra 
vonatkozó igényekről.

Or. it
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Indokolás

Az egyik legnagyobb nehézség a megújulóenergia-üzemet létrehozni kívánó üzemeltetők 
számára a hálózathoz történő kapcsolódást körülvevő bizonytalanság az eljárásokra 
vonatkozóan.

A hálózati kapcsolódásra vonatkozó hosszú eljárás gátolja a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamosenergia-termelés decentralizációját. Ezért szigorítani kell a hálózati 
hozzáférésre vonatkozó szabályokat, és garantálni kell, hogy minden tagállam átültesse az e 
tárgyú jogszabályokat.

Módosítás 763
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére készítsék 
el a következőket:

a) az összekapcsoláshoz kapcsolódó 
átfogó és részletes költségbecslés;
b) hálózatba történő bekapcsolódásra 
irányuló kérelem beérkezésének és 
feldolgozásának ésszerű és pontos 
menetrendje;
c) hálózatba történő fizikai bekapcsolódás 
ésszerű és pontos menetrendje;
A tagállamok rendelkezéseket állapítanak 
meg az a), b), és c) pontokban 
megállapított követelmények 



PE409.428v01-00 52/142 AM\731121HU.doc

HU

elmulasztására vonatkozó szankciókra.

Or. en

Indokolás

Az egyik legnagyobb nehézség az új megújulóenergia-üzemet létrehozni kívánó üzemeltetők 
számára a hálózathoz történő kapcsolódási kérelmet körülvevő bizonytalanság az eljárásokra 
vonatkozóan. Az üzemeltetők nagyobb jogbiztonsága érdekében meg kell szigorítani a 
hálózatba történő becsatlakozásra vonatkozó szabályokat, beleértve az üzemeltetők hálózatba 
történő bekapcsolódásra irányuló új kérelmekre vonatkozó egyértelmű menetrendeket is. 

Módosítás 764
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről, 
beleértve az összesen két évnél nem 
hosszabb, pontos és ésszerű határidőket is.
A tagállamok engedélyezhetik a 
távvezeték-hálózatba bekapcsolódni 
szándékozó, megújuló energiaforrásokat 
hasznosító villamosenergia-termelők 
számára, hogy a hálózathoz való 
kapcsolódás munkálatainak elvégzésére 
ajánlati felhívást tegyenek közzé.

Or. en
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Módosítás 765
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről, 
beleértve az összesen két évnél nem 
hosszabb, pontos és ésszerű határidőket is.
A tagállamok engedélyezhetik a 
távvezeték-hálózatba bekapcsolódni 
szándékozó, megújuló energiaforrásokat 
hasznosító villamosenergia-termelők 
számára, hogy a hálózathoz való 
kapcsolódás munkálatainak elvégzésére 
ajánlati felhívást tegyenek közzé.

Or. en

Indokolás

A jobb és az időben szavatolt, ésszerű fizikai kapcsolat szükséges a RES jobb piacra jutásának 
megkönnyítéséhez. 

Módosítás 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a (3) 
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csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

bekezdésben említett költségeken alapuló,
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

Or. en

Módosítás 767
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé.

5. A tagállamok előírják a 
szállítórendszerek és elosztórendszerek 
üzemeltetői számára, hogy a hálózatba 
újonnan bekapcsolódni szándékozó 
villamosenergia-termelők részére 
készítsenek átfogó, részletes becslést a 
csatlakozással kapcsolatos költségekről. A 
tagállamok engedélyezhetik a távvezeték-
hálózatba bekapcsolódni szándékozó, 
megújuló energiaforrásokat hasznosító 
villamosenergia-termelők számára, hogy a 
hálózathoz való kapcsolódás 
munkálatainak elvégzésére ajánlati 
felhívást tegyenek közzé. Az ajánlatokat 
az érvényes technikai szabályok alapján 
kell elkészíteni. 

Or. de

Indokolás

Az irányelv végrehajtása során figyelembe kell venni a létező technikai szabályokat. A 
hálózatüzemeltetőnek mindenkor oly módon kell működtetnie a hálózatot, amely a létező 
technikai szabályokkal összhangban biztosítja a biztonságos ellátást. E követelménynek eleget 
kell tenni, ha az erőművek teljes kapacitással működnek, és akkor is amikor a termelők nem 
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táplálnak be energiát a hálózatba. A hálózatfejlesztésnek és a kapcsolódó befektetésnek ezért 
figyelmet kell fordítania a maximális, illetve a minimális garantált betáplálási helyzetekre is.

Módosítás 768
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (3) bekezdésben említett költségek 
megosztását objektív, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes feltételekre 
épülő rendszer szabályozza, figyelembe 
véve azokat az előnyöket, amelyekhez a 
hálózatba kezdetben vagy utólag 
bekapcsolódó termelők, valamint a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői a bekapcsolódásból eredően 
jutnak.

6. A (3) bekezdésben említett költségek 
megosztását objektív, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes feltételekre 
épülő rendszer szabályozza.

Or. de

Indokolás

Jövőbeni előnyök beszámítása a költségszámításba nem ésszerű, és számos jogi vitát 
eredményezne.

Módosítás 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A (3) bekezdésben említett költségek 
megosztását objektív, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes feltételekre 
épülő rendszer szabályozza, figyelembe 
véve azokat az előnyöket, amelyekhez a 
hálózatba kezdetben vagy utólag 
bekapcsolódó termelők, valamint a

6. A (3) bekezdésben említett költségek 
megosztását objektív, átlátható és 
megkülönböztetés-mentes feltételekre 
épülő rendszer szabályozza, figyelembe 
véve azokat az előnyöket, amelyekhez a
bekapcsolódási költségeket figyelembe 
véve, a hálózatba kezdetben vagy utólag 
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szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői a bekapcsolódásból eredően 
jutnak.

bekapcsolódó termelők a bekapcsolódásból 
eredően jutnak.

Or. en

Indokolás

A lehetséges előnyök kiszámítása az egész rendszerre, valamint a már bekapcsolt termelőkre 
vonatkozóan soha nem eredményezhet egyértelmű eredményt. Ennek egyik következménye 
lehet a kérelmezők közötti egyenlőtlenség. 

Módosítás 770
Alyn Smith

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítás és az elosztás költségei ne 
jelentsenek hátrányos megkülönböztetést a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia, különösen a megújuló 
energiaforrásokból a peremterületeken, 
például a szigeteken vagy alacsony 
népsűrűségű területeken előállított energia 
tekintetében.

7. A nemzeti szabályozó hatóságok 
kötelezővé teszik, hogy a szállítás és az 
elosztás költségei ne jelentsenek hátrányos 
megkülönböztetést a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia, és ne jelentsenek hátrányos 
megkülönböztetést a megújuló 
energiaforrásokból a peremterületeken, 
például a szigeteken vagy alacsony 
népsűrűségű területeken előállított energia 
tekintetében; a Bizottság kivizsgálja az e 
rendelkezésre vonatkozó jogsértéseket, és 
a rendelkezés sérelme esetén megteszi a 
szükséges kiigazító intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A tagállamok folyamatosan megsértik ezt a záradékot, a Bizottság pedig elmulasztott eleget 
tenni azon kötelezettségének, hogy érvényre juttassa. E módosítás a megfogalmazást teszi 
pontossá, hogy az illetékes hatóságok kötelezettségeit teljes mértékben egyértelművé tegye. 
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Módosítás 771
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői által a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított villamos energia szállításáért és 
elosztásért felszámolt díjak tükrözik az 
erőműveknek a hálózathoz való
csatlakozása révén elérhető kedvezőbb 
költségeket. Ilyen kedvezőbb költség 
adódhat a kisfeszültségű hálózat közvetlen 
használatából.

8. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői által a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított villamos energia szállításáért és 
elosztásért felszámolt díjak tükrözik az 
erőműveknek a hálózathoz való
csatlakozásából fakadó költségeit.

Or. de

Indokolás

Az elosztott villamosenergia-termelés említett előnyei, és azok számszerűsítésének lehetősége 
problematikusnak tűnhet, mivel az elosztott villamosenergia-termelés csak csökkentheti a 
hálózati veszteségeket, amennyiben a betáplálás a megfelelő időben és a megfelelő 
mennyiségben történik. Továbbá a megújuló energiaforrások által nyújtott szolgáltatást 
gyakran nehéz tervezni, illetve a használathoz nem kapcsolódó időben történő 
villamosenergia-betáplálás gyakran inkább növeli a veszteségeket.

Módosítás 772
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői által a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított villamos energia szállításáért és 
elosztásért felszámolt díjak tükrözik az 
erőműveknek a hálózathoz való 

8. A tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői által a kogenerációs 
üzemekben, illetve a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművekben 
előállított villamos energia szállításáért és 
elosztásért felszámolt díjak tükrözik az 
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csatlakozása révén elérhető kedvezőbb 
költségeket. Ilyen kedvezőbb költség 
adódhat a kisfeszültségű hálózat közvetlen 
használatából.

erőműveknek a hálózathoz való 
csatlakozása révén elérhető kedvezőbb 
költségeket. Ilyen kedvezőbb költség 
adódhat a kisfeszültségű hálózat közvetlen 
használatából.

Or. fr

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó energia hálózathoz való hozzáférésének problémája 
ismert minden decentralizált létesítmény esetében. E létesítmények villamos energiát állítanak 
elő ipari területeken a helyi fogyasztás fedezésére vagy középületekben (kórház stb.), 
kereskedelmi vagy lakóépületekben. Ugyanúgy, mint a kogenerációs létesítmények a 
decentralizált létesítmények számára is előnynek kell származnia a hálózati kapcsolódás terén 
történő legutóbbi jogalkotási folyamatokból, és hozzájárulásuknak meg kell jelennie az 
eljárásokban és a vonatkozó költségekben. 

Módosítás 773
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Az EU Bizottsága és a tagállamok 
összehangolt megközelítést fognak 
kialakítani a szélenergia és tengeri 
energia kiaknázására az Északi-tengeren, 
az Ír-tengeren, az Atlanti-óceánon és a 
Balti-tengeren. A terv egy egyszerűsített 
engedélyezési eljárásból fog állni, és a 
szükséges tengeri és szárazföldi hálózati 
infrastruktúra projektje elsőbbséget fog 
élvezni a transzeurópai hálózatokra 
(TEN) vonatkozó kezdeményezésben.
Az EU Bizottsága és a tagállamok 
összehangolt megközelítést fognak 
kialakítani a szélre és a termikus 
napenergiára épülő villamosenergia-
kapacitásainak kiaknázására a 
mediterrán térség EU-hoz tartozó és azon 
kívüli országaiban egyaránt. A szükséges 
hálózati infrastruktúra és a különféle 



AM\731121HU.doc 59/142 PE409.428v01-00

HU

rendszerüzemeltetők közötti jobb 
koordináció európai szinten elsőbbséget 
fog élvezni a transzeurópai hálózatokra 
(TEN) vonatkozó kezdeményezésben.

Or. en

Indokolás

Az Északi-tenger és Balti-tenger tengeri szélenergiájában és tengeri energiájában, valamint a 
mediterrán térség termikus napenergiára és szélenergiára épülő villamos energiájában rejlő 
lehetőségeinek kiaknázását megkönnyíti egy összehangolt megközelítés, és annak elsőbbséget 
kell élveznie a TEN-kezdeményezésben.

Módosítás 774
Nikolaos Vakalis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A Bizottság ezen irányelv hatályba 
lépését követő két éven belül végrehajtja 
az energiaigényes ágazatok és a 
háztartások számára a villamosenergia-
szállító és elosztó rendszer szükséges 
technikai kiigazításaiból keletkező 
lehetséges költségek elemzését.
A tagállamok megteszik a megfelelő 
intézkedéseket, hogy megvédjék a 
sérülékeny energiafogyasztókat a (8a) 
bekezdésben említett költségek teljes 
részétől, valamint hogy csökkentsék az 
„energiaszegénységet”.

Or. en

Indokolás

A javasolt irányelvből fakadó költségek növekedése, valamint a végleges villanyszámla 
emelkedése, valószínűsíthetően nagyon jelentős lesz az energiaigényes ipari ágazatok és a 
háztartások számára. Ezért fontos, hogy a Bizottság felmérést készítsen, hogy jobban 
megértse ezeket a lehetséges költségeket, illetve, hogy a tagállamok megfelelő intézkedésekkel 
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kezelni tudják a sérülékenyebb és szegényebb fogyasztókat érő lehetséges hatásokat.

Módosítás 775
Anne Laperrouze

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A tagállamok felmérik a létező 
gázhálózatok kibővítésének 
szükségességét, hogy környezetvédelmi, 
technikai és gazdasági kritériumok 
alapján megkönnyítsék a megújuló 
energiaforrásból származó gáz 
integrációját, figyelembe véve a helyi 
hasznosítás alternatív megoldásait.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó gáz hálózatokba történő bejuttatása a hasznosítás 
egyik lehetséges módja. Az infrastrukturális költségek és a biztonsági, egészségügyi és 
technikai akadályok miatt a biogáz bejuttatásának és a vonatkozó hálózatbővítésnek ésszerű 
és átfogó értékelésen kell alapulnia, figyelembe véve a villamos energiaként vagy 
hőtermelőként történő helyi hasznosítás lehetőségeit. A befektetési és az üzemeltetési 
költségeknek, valamint a megújuló gáztermelés időtartalmának az elemzés részét kell 
képeznie.

Módosítás 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Ahol a megújuló energiaforrásokból 
termelt biogáz bejuttatása a 
környezetvédelmi, technikai és gazdasági 
feltételek szerint megfelelő megoldás, és 
nem károsítja a gázhálózat 
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megbízhatóságát és biztonságát, a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
gázszállító és elosztó rendszer üzemeltetői 
szavatolják a saját területükön, a 
megújuló energiaforrásokból termelt 
biogáz szállítását és elosztását, azzal a 
feltétellel, hogy az ilyen gázt technikai és 
biztonsági szempontból el lehet juttatni a 
fogyasztókhoz.
A hálózatba történő becsatlakozás 
költsége tartalmazza a kapcsolódási 
ponthoz történő csatlakozást, a 
nyomásellenőrző rendszert, a 
nyomásnövelő berendezéseket és a 
kalibrált mérést.
Amennyiben szükséges, a tagállamok 
kérhetik a gázszállító és elosztó rendszer 
üzemeltetőit, hogy osszák meg a fenti 
költségeket
Legkésőbb 2010. március 31-ig a 
tagállamok megteszik a költségek 
viselésére és elosztására vonatkozó jogi 
keretrendszer és szabályok létrehozásához 
szükséges intézkedéseket. A tagállamok e 
keretrendszert és a szabályokat kétévente 
felülvizsgálják, és a 4. cikknek 
megfelelően beillesztik nemzeti cselekvési 
terveikbe.
A gázszállító és elosztó rendszer 
üzemeltetői elsőbbségi hozzáférést 
biztosítanak a rendszerhez a megújuló 
energiaforrásokból termelt gáz számára, 
amennyiben ez összehangolható a hálózat 
üzemeltetésével.

Or. fr

Indokolás

Ahol a gáz hálózatba történő juttatása a megfelelő megoldás, ott szükség van a biztonsági 
előírásokra, a technikai feltételekre és a költségmegoszlásra vonatkozó szabályokra. A végső 
felhasználót terhelő pénzügyi hatás csökkentése érdekében e szabályoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az összes szereplő gazdaságilag hatékonyan működik. A nemzeti támogatási rendszerek 
változatos jellegéből fakadóan, valamint az egyes gázbejuttatási projektek nagyon különleges 
jellegéből adódóan, e szabályokat nemzeti szinten ajánlatos megállapítani.
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Módosítás 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. A tagállamok felmérik a létező 
gázhálózatok kibővítésének 
szükségességét, hogy környezetvédelmi, 
technikai és gazdasági kritériumok 
alapján megkönnyítsék a megújuló 
energiaforrásból származó gáz 
integrációját, figyelembe véve a helyi 
hasznosítás alternatív megoldásait.

Or. fr

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból származó gáz hálózatokba történő bejuttatása a hasznosítás 
egyik lehetséges módja. Az infrastrukturális költségek és a biztonsági, egészségügyi és 
technikai akadályok miatt a biogáz bejuttatásának és a vonatkozó hálózatbővítésnek ésszerű 
és átfogó értékelésen kell alapulnia, figyelembe véve a létező biogáz villamos energiaként 
vagy hőtermelőként történő helyi hasznosítás lehetőségeit. A befektetési és az üzemeltetési 
költségeknek, valamint a megújuló gáztermelés időtartalmának az elemzés részét kell 
képeznie.

Módosítás 778
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. A megújuló forrásokból származó gáz 
szállító és elosztórendszerbe történő 
bejuttatásához a tagállamok átlátható és 
megkülönböztetés-mentes szabályokat 
állapítanak meg a gáz minőségére 
vonatkozóan, figyelembe véve a 
megbízhatóságot, a biztonságot és a 
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közegészségügyi feltételeket.
A tagállamok átlátható és 
megkülönböztetés-mentes keretrendszert 
állapítanak meg, amely lehetővé teszi a 
gázszállító és elosztó rendszer üzemeltetői 
számára, hogy meghatározzák minden 
egyes bejuttatási kérelem esetére a 
megfelelő technikai követelményeket. 
A tagállamok szabályokat állapítanak meg 
a felelősségviselés tekintetében a 
technikai akadályok ellenőrzése, 
gázminőség vizsgálata, és adott esetben a 
szagosítás vonatkozásában. 

Or. en

Indokolás

A gáz minőségének meghatározása a tagállamok hatáskörébe tartozik a gázvezetékek 
megbízhatóságának, illetve biztonságának szavatolása érdekében, valamint hogy a végső 
felhasználás biztonságos és megbízható legyen technikai és egészségügyi szempontból is.
Ilyen jelentőségű kérdés nem tartozhat kizárólag az üzemeltetők és/vagy a termelők felelősségi 
körébe.

A technikai feltételek tekintetében, az egyéni bejuttatási projektek különleges természetéből 
fakadóan a tagállamoknak átlátható és megkülönböztetés-mentes keretrendszert kell 
kidolgozniuk, a szállítórendszer és az elosztórendszer üzemeltetők által az egyes projektekre 
megállapított precíz feltételekkel ezen általános keretrendszer alapján. 

Módosítás 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8c. A megújuló forrásokból származó gáz 
szállító és elosztórendszerbe történő 
bejuttatásához a tagállamok átlátható és 
megkülönböztetés-mentes szabályokat 
állapítanak meg a gáz minőségére 
vonatkozóan, figyelembe véve a 
megbízhatóságot, a biztonságot és a 



PE409.428v01-00 64/142 AM\731121HU.doc

HU

közegészségügyi feltételeket. 
A tagállamok átlátható és 
megkülönböztetés-mentes keretrendszert 
állapítanak meg, amely lehetővé teszi a 
gázszállító és elosztó rendszer üzemeltetői 
számára, hogy meghatározzák minden 
egyes bejuttatási kérelem esetére a 
megfelelő technikai követelményeket. 
A tagállamok szabályokat állapítanak meg 
a felelősségviselés tekintetében a 
technikai akadályok ellenőrzése, 
gázminőség vizsgálata, és adott esetben a 
szagosítás vonatkozásában.

Or. fr

Indokolás

A gáz minőségének meghatározása a tagállamok feladata, Ugyanúgy, mint a gázvezetékek 
megbízhatóságának, illetve biztonságának szavatolása is, valamint annak biztosítása, hogy a 
végső felhasználás biztonságos és megbízható technikai és egészségügyi szempontból is. A 
technikai feltételek tekintetében, az egyéni bejuttatási projektek különleges természetéből 
fakadóan a tagállamoknak átlátható és megkülönböztetés-mentes keretrendszert kell 
kidolgozniuk, a szállítórendszer és az elosztórendszer üzemeltetők által az egyes projektekre 
megállapított precíz feltételekkel, kellően ügyelve az általános keretrendszerre.

Módosítás 780
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
14 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14a. cikk
A tagállamok megteszik a szükséges 
intézkedéseket, hogy az infrastruktúra 
fejlesztése vegye figyelembe a megújuló 
energiaforrásokon alapuló távfűtés és 
hűtés termelés alakulását.

Or. de
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Indokolás

A fűtő és hűtő infrastruktúra támogatása ugyanolyan szükséges, mint a 14. cikkben szereplő 
rendelkezések.

Módosítás 781
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Környezeti fenntarthatósági kritériumok a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-

energiahordozók számára

Környezetvédelmi fenntarthatósági 
kritériumok biomasszából származó 

energiára

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás enyhítésére, a biodiverzitás megőrzésére és a munkavállalók szociális 
joginak védelmére irányuló célkitűzés teljesítése csak abban az esetben teljesíthető, ha a 
fenntarthatósági feltételeket kibővítik ebben az irányelvben az összes energia célú 
biomasszára, valamint az összes a bioüzemanyagokkal kapcsolatos ipari ágazatra; a 
benzinre, az élelmiszer- és faiparra.

Módosítás 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Környezeti fenntarthatósági kritériumok a
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-

energiahordozók számára

Környezeti és társadalmi fenntarthatósági 
kritériumok a biomasszából előállított 

energia számára.

Or. en
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Indokolás

A környezetvédelmi fenntarthatósági kritériumok mellett szükség van a társadalmi 
fenntarthatósági kritériumokra is. Mindenhol ahol a jelentésben a „bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók” kifejezés szerepel, ki kell cserélni a „biomasszából származó 
energia” kifejezésre, mivel mindenfajta biomasszát fenntarthatósági feltételeknek megfelelően 
kell elbírálni.

Módosítás 783
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Fenntarthatósági kritériumok a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-

energiahordozók számára

Or. en

Módosítás 784
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Környezeti fenntarthatósági kritériumok a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-

energiahordozók számára

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

Or. en

Indokolás

Minden növényi alapú közlekedésben használt energiahordozót ugyanazon környezetvédelmi 
fenntarthatósági feltételeknek kell alávetni. A „biomassza” szót be kell illeszteni a 
„bioüzemanyagok” és a „folyékony bio-energiahordozók” mellé, hogy elejét vegyék bármely 
a technológia fejlődéséből fakadó problémának, például biomassza közlekedésben használt 
hidrogén előállítására.
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Módosítás 785
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Környezeti fenntarthatósági kritériumok a 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-

energiahordozók számára

Környezeti fenntarthatósági kritériumok az 
összes energiatermelésre használt 

biomasszára vonatkozóan

Or. en

Indokolás

A jelenlegi fenntarthatósági kritériumok nem tudják szavatolni a biomassza 
fenntarthatóságát, és nem veszik figyelembe a fenntarthatóság minden szempontját. E 
módosítás jobb fenntarthatósági feltételeket akar. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás a villamos energia és a közlekedésben használt üzemanyagok 
vonatkozásában, összhangban van azzal, ami a jelenlegi biomassza irányzatból és 
technológiából elvárható (a jelenlegi szakirodalom alapján).

Módosítás 786
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Függetlenül attól, hogy az alapanyagot
a Közösség területén belül vagy azon kívül 
termesztették, a biomasszából származó 
energiát a bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat az a) – c) 
pontban felsorolt célokra csak abban az 
esetben lehet figyelembe venni, ha az
teljesítik a (2)–(5) bekezdésben 
meghatározott kritériumokat:

a) az ezen irányelvben a nemzeti 
célkitűzések tekintetében meghatározott 
követelmények teljesítésének mérése;

a) az ezen irányelvben a nemzeti 
célkitűzések tekintetében meghatározott 
követelmények teljesítésének mérése;
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aa) a közlekedési üzemanyagoknak az 
üzemanyag minőségi irányelvben szereplő 
követelményeknek való megfelelőségének 
mérése;

b) a megújuló energiák tekintetében 
fennálló kötelezettségek teljesítésének 
mérése;

b) a megújuló energiák tekintetében 
fennálló kötelezettségek teljesítésének 
mérése;

c) a bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók fogyasztásáért adható 
pénzügyi támogatásra való jogosultság 
megállapítása.

c) a biomassza, a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
fogyasztásáért adható pénzügyi 
támogatásra való jogosultság 
megállapítása.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek teljes mértékben összeegyeztethetőnek kell lennie az üzemanyag-minőségről 
szóló irányelvvel.

Módosítás 787
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Az összes energiatermelésre használt 
biomasszát az a), b) és c) pontban felsorolt 
célokra csak abban az esetben lehet 
figyelembe venni, ha azok teljesítik a (2)–
(9) bekezdésben meghatározott 
kritériumokat:

a) az ezen irányelvben a nemzeti 
célkitűzések tekintetében meghatározott 
követelmények teljesítésének mérése;

a) az ezen irányelvben a nemzeti 
célkitűzések tekintetében meghatározott 
követelmények teljesítésének mérése;

b) a megújuló energiák tekintetében 
fennálló kötelezettségek teljesítésének 
mérése;

b) a megújuló energiák tekintetében 
fennálló kötelezettségek teljesítésének 
mérése;

c) a bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók fogyasztásáért adható 
pénzügyi támogatásra való jogosultság 

c) a biomassza fogyasztásáért adható 
pénzügyi támogatásra való jogosultság 
megállapítása.
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megállapítása.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi fenntarthatósági kritériumok nem tudják szavatolni a biomassza 
fenntarthatóságát, és nem veszik figyelembe a fenntarthatóság minden szempontját. E 
módosítás jobb fenntarthatósági feltételeket akar. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás a villamos energia és a közlekedésben használt üzemanyagok 
vonatkozásában, összhangban van azzal, ami a jelenlegi biomassza irányzatból és 
technológiából elvárható (a jelenlegi szakirodalom alapján).

Módosítás 788
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15. cikk – 1 bekezdés – 1. mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Függetlenül attól, hogy az alapanyagot 
a Közösség területén belül vagy azon kívül 
termesztették, a bioüzemanyagot és az
egyéb folyékony bio-energiahordozókat az 
a), b) és c) pontban felsorolt célokra csak 
abban az esetben lehet figyelembe venni, 
ha az teljesíti a (2)–(5) bekezdésben 
meghatározott kritériumokat:

Or. en

Módosítás 789
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
15. cikk – 1 bekezdés – 1. mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat az a), b) 
és c) pontban felsorolt célokra csak abban 
az esetben lehet figyelembe venni, ha azok 

1. A biomasszából származó energiát az 
a), b) és c) pontban felsorolt célokra csak 
abban az esetben lehet figyelembe venni, 
ha teljesíti a (2)–(5) bekezdésben 
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teljesítik a (2)–(5) bekezdésben 
meghatározott kritériumokat:

meghatározott kritériumokat:

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás enyhítésére, a biodiverzitás megőrzésére és a munkavállalók szociális 
joginak védelmére irányuló célkitűzés teljesítése csak abban az esetben teljesíthető, ha a 
fenntarthatósági feltételeket kibővítik ebben az irányelvben az összes energia célú 
biomasszára, valamint az összes a bioüzemanyagokkal kapcsolatos ipari ágazatra; a 
benzinre, az élelmiszer- és faiparra.

Módosítás 790
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
Article 15 – paragraph 1 – first sentence

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de

Indokolás

Új feltétel meghatározásához szükséges.

Módosítás 791
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 792
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett célok 
tekintében figyelembe vett, a biomasszából 
származó energia használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítást a 17. cikk (1) 
bekezdése alapján kell kiszámítani és 
annak legalább 35%-nak kell lennie.

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

2015. január 1-jétől kezdődően az (1) 
bekezdésben említett célok tekintetében 
figyelembe vett, a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bioenergia-hordozók 
használatából eredő, az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásában jelentkező 
megtakarításnak legalább 50%-osnak kell
lennie; ezt az értéket a Bizottság először 
2013-ban, majd azt követően kétévente 
felülvizsgálja.

Or. en

Indokolás

Egy két lépésből álló megközelítés lenne a legmegfelelőbb választás, különösen figyelembe 
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véve a fejlettebb bioüzemanyagok és alapanyagok lépésenként megközelítése kialakításának 
igényét. E megközelítésnek jól ad hangot a Tanács 2008. április 10-i ad hoc 
munkacsoportjának a bioüzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági feltételekről szóló 
dokumentuma.

Módosítás 793
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, a biomasszából származó 
energia használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarításnak el kell érnie
legalább a 35%-ot, továbbá az aránynak 
2012 január 1-ig legalább 50%-ra, attól 
fogva 2017 január 1-ig pedig legalább 
60%-ra kell emelkednie.

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

A 2008 januárjában már üzemelő 
létesítményekben előállított, biomasszából 
származó energia esetében az első 
albekezdést 2013. április 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a biomasszából származó energia használata esetén az üvegházhatást okozó 
gázok kibocsátásában jelentkező megtakarítást minimum 35%-ra teszi, ez azonban túl 
alacsony érték; legalább 60%-os megtakarításra van szükség.



AM\731121HU.doc 73/142 PE409.428v01-00

HU

Módosítás 794
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, a közlekedési célú
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítást a 17. cikk (1) 
bekezdése alapján kell kiszámítani és
legalább 50%-ot el kell érnie, kivéve 2008 
januárjában már üzemelő 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók esetében, amelyeknél az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarításnak 2013. április 
1-ig legalább 35%-ot kell elérnie.

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

Or. en

Indokolás

Csak a magas szintű az üvegházhatású gázok kibocsátásában jelentkező megtakarítás 
számíthat a célkitűzésbe és jogosult támogatásra, azonban a már meglévő bioüzemanyag 
üzemeknek rövid átmeneti időszakot kell biztosítani.
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Módosítás 795
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett célok 
tekintetében figyelembe vett, a
biomasszából származó energia
használatából eredő, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásában jelentkező
megtakarítást a 17. cikk (1) bekezdése 
alapján kell kiszámítani és annak legalább
50%-nak kell lennie.

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

A 2008 januárjában már üzemelő 
létesítményekben előállított, biomasszából 
származó energia esetében az első 
albekezdést 2013. április 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására vonatkozó 35%-os javasolt megtakarítás nem 
elég ambiciózus célkitűzés. Ennyire alacsony célkitűzés esetén a bioüzemanyag-előállítás 
nagy része megfelelne, ami azzal a kockázattal jár, hogy a termelés rossz hatásfokú marad, 
csekély környezeti előnyökkel, viszont a földhasználatra gyakorolt jelentős közvetett 
hatásokkal. Emellett az üvegházhatást okozó gázok esetében javasolt csupán 35%-os 
küszöbérték csökkenti a trópusi területek hatékony bioüzemanyag-termelés tekintetében 
fennálló jelentős potenciálját.

Módosítás 796
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az (1) bekezdésben említett célokra
figyelembe vett, a bioüzemanyagok és 

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

biomasszából előállított, közlekedési célú 
üzemanyagok használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítást a 17. cikk (1) 
bekezdése alapján kell kiszámítani és 
annak legalább 60%-nak kell lennie.

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

A 2008 januárjában már üzemelő 
létesítményekben előállított, biomasszából 
származó közlekedési célú üzemanyagok
esetében az első albekezdést 2010. január
1-jétől kell alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatást okozó gázok küszöbértékének elég magasnak kell lennie ahhoz, hogy 
garantálhassa a szűkös biomassza-erőforrások használatának hatékonyságát. Ha nem fejlődik 
jelentősen a számítási módszer, előfordulhat, hogy az üvegházhatást okozó gázok tekintetében 
a megtakarítás mértékét jelentősen túlbecsülik, és ez a fogyasztók félrevezetéséhez és téves 
stratégiák kialakulásához vezethet.

Módosítás 797
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, összes energiatermelésre 
használt biomassza használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás legalább 35%
közlekedési célú üzemanyagok, 50% pedig 
a villamosenergia-termelés esetén.

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

A 2008 januárjában már üzemelő 
létesítményekben előállított, mindenfajta 
biomasszából származó energia esetében 
az első albekezdést 2013. április 1-jétől 
kell alkalmazni.
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Or. en

Indokolás

A jelenlegi fenntarthatósági kritériumok nem tudják szavatolni a biomassza 
fenntarthatóságát, és nem veszik figyelembe a fenntarthatóság minden szempontját. E 
módosítás jobb fenntarthatósági feltételeket akar. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás a villamos energia és a közlekedésben használt üzemanyagok 
vonatkozásában, összhangban van azzal, ami a jelenlegi biomassza irányzatból és 
technológiából elvárható (a jelenlegi szakirodalom alapján).

Módosítás 798
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett célok 
tekintetében figyelembe vett, a
biomasszából származó energia
használatából eredő, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásában jelentkező
megtakarítást a 17. cikk (1) bekezdése 
alapján kell kiszámítani és annak legalább
35%-nak kell lennie. A cellulóztartalmú 
bioüzemanyagoknak, biogázból, illetve 
zöldhulladékból vagy állati eredetű 
olajból, illetve nem étkezési célú 
növényből előállított bioüzemanyagoknak 
legalább 50%-os üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítást 
kell elérniük.

Or. en

Indokolás

Ha az üvegházhatású gázok kibocsátásában jelentkező megtakarítás minimum értékét 
felemelnék, ez súlyos korlátozást jelentene a bioüzemanyagok termelésére. A bioüzemanyagok 
támogatásának egyik célja az energiafüggőség csökkentése, ezért ösztönözni kell az európai 
nyersanyagtermelést, és az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése szintjének figyelembe 
kell vennie az európai nyersanyagokból nyert bioüzemanyagok az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítási képességét. A cellulóz alapú bioüzemanyagoknak, a 
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biogáz és a zöldhulladékból vagy állati eredetű olajból, illetve nem étkezési célú növényből 
előállított bioüzemanyagoknak nagyobb megtakarítást kell elérniük, amely még tovább 
csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását.

Módosítás 799
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, a bioüzemanyagok és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
használatából eredő, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásában jelentkező 
megtakarítás legalább a 35%, továbbá 
2014. január 1-ig legalább 50%-ra, 2017. 
január 1-ig pedig legalább 60%-ra kell 
emelkednie.

Or. en

Módosítás 800
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2012. január 1-jétől az (1) bekezdésben 
említett célokra figyelembe vett, a
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező csökkenésnek legalább 50%-
nak kell lennie.

A támogatási rendszereknek olyan 
bioüzemanyagokat és folyékony bio-
energiahordozókat kell támogatniuk, 
amelyek a minimum határérték felett 
bocsátanak ki üvegházhatású gázokat. 
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Magasabb támogatást csak az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező állítólagos nagyobb 
megtakarítás megfelelő bizonyításával 
lehet kapni. A vonatkozó 
dokumentumoknak tartalmazniuk kell a 
közvetlen hatás hulladéktermék 
felhasználása vagy erodált területek 
művelése révén történő elkerülésének 
bizonyítékát.

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell azon bioüzemanyagok fejlesztését, amelyek képesek az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező többlet megtakarításra; ez elérhető kötelező mind korlátozásokkal 
mind pedig pénzügyi ösztönzőkkel. A hulladékokból, vagy a használaton kívüli, erodált 
területek megművelésével termelt bioenergia csökkenti a bioenergia-termelés által a 
földterületekre, a vizekre és az élelmiszernövény-termelésre nehezedő nyomást, és ezért 
támogatni kell.

Módosítás 801
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2015. január 1-jétől az e célokra 
figyelembe vett és az (1) bekezdésben 
említett, a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók
használatából eredő, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásában jelentkező 
csökkenésnek legalább 50 %-ot kell 
elérnie. E szintet évente 3%-os 
növekedéssel kell elérni az irányelv 
hatályba lépését követően 2015-ig.
A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók használatából eredő, 
az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező csökkenést a 17. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint kell 
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kiszámítani.

Or. de

Indokolás

A bioüzemanyagok fosszilis üzemanyagokkal szembeni előnyének növelése, valamint az 
éghajlatvédelemhez történő nagyobb hozzájárulás érdekében jobb CO2 egyensúlyt kell elérni. 
Az elsőgenerációs bioüzemanyagok esetében még mindig elegendő potenciál rejlik ezen 
egyensúly javításához.

Módosítás 802
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2015. január 1-jétől az e célokra 
figyelembe vett és az (1) bekezdésben 
említett, a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók
használatából eredő, az üvegházhatású 
gázok kibocsátásában jelentkező 
csökkenésnek legalább 50 %-ot kell
elérnie. E szintet évente 2 %-os 
növekedéssel kell elérni az irányelv 
hatályba lépését követően 2020-ig.
A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók használatából eredő, 
az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező csökkenést a 17. cikk (1) 
bekezdésében meghatározottak szerint kell 
kiszámítani.

Or. de

Indokolás

A bioüzemanyagok fosszilis üzemanyagokkal szembeni előnyének növelése, valamint az 
éghajlatvédelemhez történő nagyobb hozzájárulás érdekében jobb CO2 egyensúlyt kell elérni. 
Az elsőgenerációs bioüzemanyagok esetében még mindig elegendő potenciál rejlik ezen 
egyensúly javításához.
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Módosítás 803
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2009 június 30-án már üzemelő 
létesítményekben előállított, biomasszából 
származó energia esetében az első 
albekezdést 2014. október1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a bioüzemanyag-üzem létrehozásához 18 hónap szükséges, az átmeneti 
időszakot meg kell hosszabbítani a 2008. június 30-án működő összes üzemre. Továbbá az 
átmeneti időszakot meg kell hosszabbítani, hogy 2014. október 1-től legyen érvényben.

Módosítás 804
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítást a 17. cikkben 
előírt módszer alapján kell kiszámítani 

Or. en
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Módosítás 805
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, biomasszából előállított, 
közlekedési célú üzemanyagokat csak az 
alábbi területekről származó 
nyersanyagból lehet előállítani:
a) hulladékok és maradékanyagok, 
beleértve a biogázt,
b) olyan használaton kívüli, erodált vagy 
gyengén termő földterületeken termelt 
nyersanyagok, amelyek esetében 10 évre 
visszamenőleg bizonyítani lehet a 
földhasználatból következő széndioxid-
kibocsátásra gyakorolt csökkentő hatást;
c) olyan nyersanyagból származó 
üzemanyag, amely nem eredményezi a 
közvetett vagy közvetlen földhasználatból 
származó széndioxid-kibocsátás 
változását.

Or. en

Indokolás

A biomasszából származó üzemanyagoknak olyan nyersanyagokra kell korlátozódnia, 
amelyek nem eredményezik a közvetett vagy közvetlen földhasználatból származó széndioxid-
kibocsátás változását. A gyengén termő vagy erodált földterületek szénmegkötésének 
fejlesztése nem valósul meg, amennyiben az uniós célkitűzéseknek való megfelelés piacát nem 
ennek megvalósítására irányítják.
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Módosítás 806
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A bioüzemanyagok gyártásának 
céljára történő földhasználat nem 
szoríthatja háttérbe az élelmiszertermelés 
céljából történő földhasználatot.

Or. de

Indokolás

Nagyobb gondosságra van szükség annak biztosítására, hogy a bioüzemanyagok használata 
ne rontsa az élelmiszerhelyzetet.

Módosítás 807
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) jelentős emberi tevékenységtől mentes 
erdő, azaz olyan erdő, amelyben nem 
történt ismert jelentős emberi beavatkozás, 
vagy amelyben a legutolsó jelentős emberi 
beavatkozás elég régen történt ahhoz, 



AM\731121HU.doc 83/142 PE409.428v01-00

HU

hogy a természetes fajösszetétel és a 
természetes folyamatok 
helyreállhassanak;
b) természetvédelmi célokra kijelölt 
területek, hacsak nem bizonyítható, hogy a 
nyersanyag termelés nem ellentétes az 
említett célokkal.

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

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

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

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

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

Or. en

Indokolás

A „jelentős emberi tevékenységtől mentes erdő”15. cikk (3) bekezdés a) pont szerinti eredeti 
meghatározása nem pontos, főként statisztikai célokra használt terminust tartalmaz, amelynek 
következtében nem értelmezhető egyértelműen, mely erdők tartoznak ebbe a kategóriába. 
Egyes esetekben a fenntartható erdőgazdálkodás alatt álló, rendes gazdasági használatban 
lévő erdőket érintetlen, biológiai sokféleséggel jellemezhető erdőknek lehet tekinteni, amelyek 
viszont így kimaradnak a bioüzemanyagokra meghatározott 10%-os célkitűzés alól.
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Módosítás 808
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, nem közlekedési célú 
üzemanyagok előállítására használt, 
energia-előállítási célból termelt 
biomasszát nem lehet a biológiai 
sokféleség szempontjából elismerten nagy 
értéket képviselő földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, hacsak 
benyújtott bizonyítékok nem igazolják,
hogy azt hulladékáramból, fahulladékból 
vagy fenntartható gazdálkodásból 
származik. A fentiek között szerepelnek 
azon földterületek, amelyek 1990-ben
vagy azt követően az alábbi besorolásúak 
voltak, tekintet nélkül arra, hogy a 
földterület továbbra is ilyen besorolású-e:

-a) nagy természetvédelmi értékkel 
rendelkező terület

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

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

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

b) természetvédelmi célokra kijelölt 
területek, beleértve a nemzetközi 
egyezmények által elismert ritka, 
fenyegetett vagy veszélyeztetett 
ökoszisztémák vagy fajok védelmére 
szolgáló területeket, hacsak nem 
bizonyítható, hogy a nyersanyagtermelés
nem ellentétes az említett célokkal;
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c) a biológiai sokféleség szempontjából 
nagy értéket képviselő gyepterület, azaz
nagy fajgazdagságot mutató nem 
trágyázott és nem degradálódott
gyepterület.

c) a biológiai sokféleség szempontjából 
nagy értéket képviselő gyepterület, azaz a 
természetes fajösszetételt és ökológiai 
jellemzőket, valamint folyamatokat 
fenntartó, nem trágyázott gyepterület.

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 809
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett összes energiatermelésre 
használt biomasszát nem lehet a biológiai 
sokféleség szempontjából elismerten nagy 
értéket képviselő földterületekről, vagy 
ennek 5 kilométeres körzetéből származó 
nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 januárjában 
vagy azt követően az alábbi besorolásúak 
voltak, tekintet nélkül arra, hogy a 
földterület továbbra is ilyen besorolású-e:
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a) jelentős emberi tevékenységtől mentes 
erdő, azaz olyan erdő, amelyben nem 
történt ismert jelentős emberi beavatkozás, 
vagy amelyben a legutolsó jelentős emberi 
beavatkozás elég régen történt ahhoz, hogy 
a természetes fajösszetétel és a természetes 
folyamatok helyreállhassanak;

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

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

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

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

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

ca) más a biológiai sokféleség 
szempontjából elismerten nagy értéket 
képviselő földterület.

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

A Bizottság 2010 januárjáig meghatározza 
a kritériumokat, valamint a földrajzi 
térségeket, amelynek figyelembevételével 
megállapítható, hogy mely gyepterületekre 
terjed ki a c) pont alkalmazási területe. Az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ilyen 
intézkedést a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi fenntarthatósági kritériumok nem tudják szavatolni a biomassza 
fenntarthatóságát, és nem veszik figyelembe a fenntarthatóság minden szempontját. E 
módosítás jobb fenntarthatósági feltételeket akar. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás a villamos energia és a közlekedésben használt üzemanyagok 
vonatkozásában, összhangban van azzal, ami a jelenlegi biomassza irányzatból és 
technológiából elvárható (a jelenlegi szakirodalom alapján).
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Módosítás 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat 
nem lehet a biológiai sokféleség 
szempontjából elismerten nagy értéket 
képviselő földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, hacsak nem 
bizonyítható, hogy azon nyersanyag 
előállítása összhangban van azon 
biodiverzitási érték megtartásával, vagy 
annak javításával. E bekezdés értelmében 
„a biológiai sokféleség szempontjából 
elismerten nagy értéket képviselő 
földterületek”: olyan földterületek, 
amelyek 2008 januárjában vagy azt 
követően az alábbi besorolásúak voltak, 
tekintet nélkül arra, hogy a földterület 
továbbra is ilyen besorolású-e.

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

a) jelentős emberi tevékenységtől mentes 
erdő;

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

b) a törvény vagy az érintett illetékes 
hatóság által természetvédelmi célokra 
kijelölt területek, vagy

ii. a ritka vagy veszélyeztetett 
ökoszisztémák vagy fajok védelmére 
kijelölt, nemzetközi megállapodások által 
elismert területek, a 16. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott eljárással 
összhangban való elismerésüktől függően;

c) a biológiai sokféleség szempontjából 
nagy értéket képviselő gyepterület, azaz 

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

nagy fajgazdagságot mutató nem trágyázott 
és nem degradálódott gyepterület.

Or. en

Módosítás 811
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

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

b) a törvény vagy az érintett illetékes 
hatóság által természetvédelmi célokra 
kijelölt területek, vagy

ii. a ritka vagy veszélyeztetett 
ökoszisztémák vagy fajok védelmére 
kijelölt, nemzetközi megállapodások által 
elismert területek, vagy olyan területek, 
amelyek kormányközi vagy nemzetközi 
nem kormányzati szervezetek által 
készített jegyzékekben szerepelnek, a 16. 
cikk (4) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban való 
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elismerésüktől függően, 
hacsak nem bizonyítható, hogy a 
nyersanyagtermelés nem ellentétes az 
említett célokkal;

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

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

Or. en

Módosítás 812
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

–a) nagy természetvédelmi értékkel 
rendelkező terület

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

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

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

b) természetvédelmi célokra kijelölt 
területek, beleértve a nemzetközi 
egyezmények által elismert ritka, 
fenyegetett vagy veszélyeztetett 
ökoszisztémák vagy fajok védelmére 
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szolgáló területeket, hacsak nem 
bizonyítható, hogy a nyersanyagtermelés
nem ellentétes az említett célokkal;
ba) természetvédelmi céllal kijelölt 
területek körüli pufferzónák és az ilyen 
területek közötti vonulási útvonalak; 

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

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

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokat nem lehet pufferzónákban és a természetvédelmi céllal kijelölt területek 
közötti vonulási útvonalakon termelni, különben a veszélyeztetett fajok csapdába esnének az 
elszigetelt területeken.

Módosítás 813
Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioenergiát nem lehet a 
biológiai sokféleség szempontjából 
elismerten nagy értéket képviselő 
földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani, azaz olyan földterületekről, 
amelyek 2003 májusában vagy azt 
követően az alábbi besorolásúak voltak, 
tekintet nélkül arra, hogy a földterület 
továbbra is ilyen besorolású-e:

Or. en
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Indokolás

A Bizottság szövege megjutalmazná azokat, akik spekulatív módon erdőirtásban vettek részt 
az európai piac növekedése előtt, amint ez Délkelet Ázsiában megfigyelhető volt. Továbbá, 
ilyen korai határidő aláaknázza a Kiotói Jegyzőkönyv Tiszta Fejlesztési Mechanizmusában 
megállapított határidőt. Az EU 2003-ban fogadta el a bioüzemanyagokról szóló jogszabályi 
támogatást.

Módosítás 814
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, biomasszából előállított 
energiát nem lehet a biológiai sokféleség 
szempontjából elismerten nagy értéket 
képviselő földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, hacsak 
bizonyítékok nem igazolják, hogy azt 
fenntartható gazdálkodási gyakorlat 
alkalmazásával állítják elő, valamint hogy 
e nyersanyag előállítása és kitermelése 
nem volt negatív hatással a biológiai 
sokféleségre, és/vagy bizonyítékok 
igazolják, hogy a természetes fajösszetétel 
és folyamatok a beavatkozás után 
viasszaállításra kerülnek. A fentiek között 
szerepelnek azon ún. földterületek, 
amelyek 2008 januárjában vagy azt 
követően az alábbi besorolásúak voltak, 
tekintet nélkül arra, hogy a földterület 
továbbra is ilyen besorolású-e:

Or. en

Indokolás

A fenntartható gazdálkodást Európában és máshol egyaránt lehetővé kell tenni annak 
érdekében, hogy fel lehessen használni korlátozott mennyiségű biomasszát, feltéve, hogy ez 
fenntartható módon történik.
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Módosítás 815
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) elsődleges erdő és egyéb erdős terület: 
őshonos fajokból álló erdő és egyéb erdős 
terület, ahol nem láthatók emberi 
tevékenység egyértelmű jelei, és az 
ökológiai folyamatokat nem zavarták meg
jelentős mértékben;

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.

Módosítás 816
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) őshonos fajokból álló erdő és egyéb 
erdős terület, ahol nem láthatók emberi 
tevékenység egyértelmű jelei, és az 
ökológiai folyamatokat nem zavarták meg
jelentős mértékben;
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Or. en

Módosítás 817
Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) olyan területek, amelyek kritikus 
helyzetben alapökoszisztémáknak 
nyújtanak segítséget (mint például a 
vízgyűjtő védelem, eróziógátlás) a 
millenniumi ökoszisztéma értékelésben 
megállapított, a 16. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott eljárással összhangban 
való elismerésüktől függően,

Or. en

Indokolás

Az ökológiai rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások azok az előnyök, amelyeket az emberek 
kapnak az ökológiai rendszerektől. Ezek közé tartoznak az olyan ellátási célú szolgáltatások, 
mint az élelmiszer, a víz, a fa és a rost; szabályozó szolgáltatások mint az éghajlat, a dagály, 
a betegségek, a hulladék és a víz minőségének szabályozása; kulturális szolgáltatások, mint a 
pihenés, esztétikus kikapcsolódás és a lelki feltöltődés; és a támogató szolgáltatások, mint a 
talajképződés, a fotoszintézis és a tápanyagok körforgása.

Módosítás 818
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) törvény vagy az érintett illetékes 
hatóság által természetvédelmi célokra 
kijelölt területek, hacsak nem bizonyítható, 
hogy a nyersanyag termelés nem ellentétes 
az említett célokkal.
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Or. de

Indokolás

Egyértelmű jogalapot kell biztosítani arra a jogi keretrendszer világosabb megfogalmazása 
révén, hogy mi alapon jelölnek ki területet természetvédelmi célokra.

Módosítás 819
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) olyan nemzetközi megállapodások 
által elismert területek, amelyeken 
általános vagy regionális értelemben 
jelentős ritka vagy veszélyeztetett 
ökoszisztémák vagy fajok vannak nagy 
számban jelen, illetve amelyek a 
Természetvédelmi Világszövetség „vörös 
jegyzékén” szerepelnek, hacsak nem 
bizonyítható, hogy e nyersanyag termelése 
nem ellentétes az említett célokkal,

Or. de

Indokolás

Nemzetközi védelmi megállapodásokat és szabványokat kell alkalmazni a fenntarthatósági 
feltételek megállapításakor.

Módosítás 820
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság meghatározza a 
kritériumokat, valamint a földrajzi 

A Bizottság megbízza az európai 
szabványügyi testületet (CEN), hogy 
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térségeket, amelynek figyelembevételével 
megállapítható, hogy mely gyepterületekre 
terjed ki a c) pont alkalmazási területe. Az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ilyen 
intézkedést a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

tegyen javaslatot páneurópai ismérvekre, 
indikátorokra és módszertanra 
vonatkozóan, annak meghatározására, 
hogy miből áll az a), b) és c) pontban 
megállapított besorolás, valamint, hogy
hogyan kell megállapítani és ellenőrizni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ugyanazokat az ismérveket, indikátorokat és módszertant következetesen 
használják az Európai Unióban. A CEN alkalmas keretet biztosít, és megfelelő szakértelmet 
tud rendelkezésre bocsátani e feladatok végrehajtására, és már el is indította ezt a folyamatot. 
Az Európai Unió jogalkotási keretének az EUSz 95. cikkét kell követnie.

Módosítás 821
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság megbízza az európai 
szabványügyi testületet (CEN), hogy
tegyen javaslatot páneurópai ismérvekre, 
indikátorokra és módszertanra 
vonatkozóan, annak meghatározására, 
hogy miből áll az a), b) és a c) pontban 
megállapított besorolás, valamint, hogy 
hogyan kell megállapítani és ellenőrizni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ugyanazokat az ismérveket, indikátorokat és módszertant következetesen 
használják az Európai Unióban. A CEN alkalmas keretet biztosít, és megfelelő szakértelmet 
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tud rendelkezésre bocsátani e feladatok végrehajtására, és már el is indította ezt a folyamatot. 
Az Európai Unió jogalkotási keretének az EUSz 95. cikkét kell követnie.

Módosítás 822
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók 
előállítására használt fa alapú 
nyersanyagokat olyan erdőkből kell 
beszerezni, amelyek:

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

a) az MCPFE fenntartható 
erdőgazdálkodásra vonatkozó 
kritériumainak vagy más hasonló 
kritériumoknak megfelelő gazdálkodás és 
kitermelés alatt állnak, amelyek 

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

b) megfelelnek a nemzeti erdészeti- és 
környezetvédelmi szabályozásnak.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 823
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, nem közlekedési célú 
üzemanyagok előállítására használt, 
energia-előállítási célból termelt 
biomasszát nem lehet jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani, azaz olyan földterületekről, 
amelyek 1990-ben az alábbi besorolásúak 
voltak és már nem ilyen besorolásúak:

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

a) vizes élőhelyek,

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

b) összefüggő erdőterület, azaz több mint
0.5 hektárra kiterjedő, 5 méternél 
magasabb fákkal és 10%-ot meghaladó 
lombkorona-fedettséggel, illetve e 
küszöbértékeket in situ elérni képes fákkal 
borított terület.

ba) szavannák és cserjések, vagyis magas 
széntartalmú fákkal, cserjékkel és 
fűfélékkel vegyesen borított térségek;
bb) Állandó gyepterület, azaz szabad 
legelő és rét, amelyen legalább 20 éve 
gyepterületre jellemző vegetáció él, és azt 
legeltetési célra használják.

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 824
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett mindenfajta biomasszából 
származó energiát nem lehet jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani

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

Új termelő egységek létrehozására nem 
kerül sor olyan területeken, ahol a 
földfelszínen megmaradó széndioxid 
veszteséget nem lehet 10 éven belül 
kompenzálni. Új termelő egységek 
létrehozására nem kerül sor olyan 
területeken, ahol nagy a kockázata a 
földfelszín alatt fennmaradó jelentős 
széndioxid veszteségnek, például bizonyos 
gyepterületeken, tőzeges talajokban, 
magrove mocsarakban és vizes
élőhelyeken.

b) összefüggő erdőterület, azaz több mint 
1 hektárra kiterjedő, 5 méternél magasabb 
fákkal és 30%-ot meghaladó lombkorona-
fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in 



AM\731121HU.doc 99/142 PE409.428v01-00

HU

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

Or. en

Indokolás

A jelenlegi fenntarthatósági kritériumok nem tudják szavatolni a biomassza 
fenntarthatóságát, és nem veszik figyelembe a fenntarthatóság minden szempontját. E 
módosítás jobb fenntarthatósági feltételeket akar. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás a villamos energia és a közlekedésben használt üzemanyagok 
vonatkozásában, összhangban van azzal, ami a jelenlegi biomassza irányzatból és 
technológiából elvárható (a jelenlegi szakirodalom alapján).

Módosítás 825
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, biomasszából előállított 
energiát nem lehet jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani, hacsak benyújtott bizonyítékok 
nem igazolják, hogy azt hulladékáramból, 
fahulladékból vagy fentartható 
gazdálkodásból származik. A fentiek 
között szerepelnek úgymond azon
földterületek, amelyek 2008
novemberében az alábbi besorolásúak 
voltak és már nem ilyen besorolásúak:

Or. en



PE409.428v01-00 100/142 AM\731121HU.doc

HU

Indokolás

A fenntartható gazdálkodást Európában és máshol egyaránt lehetővé kell tenni annak 
érdekében, hogy fel lehessen használni korlátozott mennyiségű biomasszát, feltéve, hogy ez 
fenntartható módon történik.

Módosítás 826
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 827
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

Minden növényi alapú közlekedésben használt energiahordozót ugyanazon környezetvédelmi 
fenntarthatósági feltételeknek kell alávetni. A „biomassza” szót be kell illeszteni a 
„bioüzemanyagok” és a „folyékony bio-energiahordozók” mellé, hogy elejét vegyék bármely 
a technológia fejlődéséből fakadó problémának, például biomassza közlekedésben használt 
hidrogén előállítására.

Módosítás 828
Henrik Lax

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az 
év jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület;

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 829
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az év 
jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület, beleértve
minden ősmocsarat is;
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Or. en

Indokolás

A degradálódott (azaz már lecsapolt) ősmocsarak bizonyítottan a bolygó jelentős 
széntartalékaiként vannak számon tartva. A degradálódott ősmocsarak visszaállítása sokkal 
magasabb kibocsátási megtakarítást jelent, mint ha biomassza termelésére használnánk 
azokat. Míg a megművelés gyakran a talajvíz szintjének további csökkenését okozza, és így 
további degradálódást okoz, ezzel pedig növeli az üvegházhatást okozó gázok nagyfokú 
kibocsátását.

Módosítás 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) összefüggő erdőterület;

Or. en

Módosítás 831
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
Article 15 – paragraph 4 – subparagraph 1 – point b

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

b) összefüggő erdőterület, azaz több mint
0,5 hektárra kiterjedő, 5 méternél 
magasabb fákkal és 10%-ot meghaladó 
lombkorona-fedettséggel, illetve e 
küszöbértékeket in situ elérni képes fákkal 
borított terület.

Or. en
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Indokolás

Az összefüggő erdővel borított területek meghatározásának összhangban kell lennie az ENSZ 
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) nemzetközileg elismert 
meghatározásaival, valamint az ENSZ biológiai sokféleségről szóló egyezményével, amelyek 
szerint erdőnek minősülnek azok a területek, amelyek több mint 0,5 hektárra terjednek ki, és 
lombkorona-fedettségük meghaladja a 10%-ot.

Módosítás 832
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) szavanna és cserjés, azaz vegyes fás, 
bokros és gyepes területek.

Or. en

Indokolás

Az erdők és gyepterületek közötti „köztes ökoszisztémák” jelentős, hatékony és fontos 
széntartalékokat jelentenek (pl. a brazil Cerrado és az afrikai szavannák), és hiányoznak a 
jelenlegi megszövegezésből.

Módosítás 833
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) állandó gyepterület, azaz szabad 
legelő és rét, amelyen legalább 20 éve 
gyepterületre jellemző vegetáció él és azt 
legeltetési célra használják, valamint nem 
erdős terület.

Or. en
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Indokolás

Az állandó gyepterületek jelentős, hatékony és fontos szénlekötő területek, és a legfrissebb 
tudományos kutatások szerint ezen gyepterületek átalakítása akár 90 évnyi „szénadósságot” 
is eredményezhet.

Módosítás 834
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) vizes élőhelyek: a RAMSAR 
egyezményben megállapítottak szerint, a 
16. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
eljárással összhangban való elismeréstől 
függően;

Or. en

Módosítás 835
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

E bekezdés rendelkezéseit nem lehet 
alkalmazni, ha a terület a nyersanyag 
kitermelésének időpontjában a 2003 
májusában meglévő besorolással 
megegyező besorolású volt.

Or. en

Indokolás

A Bizottság szövege megjutalmazná azokat, akik spekulatív módon erdőirtásban vettek részt 
az európai piac növekedése előtt, amint ez Délkelet Ázsiában megfigyelhető volt. Továbbá, 
ilyen korai határidő aláaknázza a Kiotói Jegyzőkönyv Tiszta Fejlesztési Mechanizmusában 
megállapított határidőt. Az EU 2003-ban fogadta el a bioüzemanyagokról szóló jogszabályi 
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támogatást.

Módosítás 836
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megbízza az európai 
szabványügyi testületet (CEN), hogy 
dolgozzon ki összehangolt ismérveket, és 
előírásokat, annak meghatározására, 
hogy miből áll az a) és b) pontban 
megállapított besorolás, valamint, hogy 
hogyan kell megállapítani és ellenőrizni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ugyanazokat a ismérveket, indikátorokat és módszertant következetesen 
használják az Európai Unióban. A CEN alkalmas keretet biztosít, és megfelelő szakértelmet 
tud rendelkezésre bocsátani e feladatok végrehajtására, és már el is indította ezt a folyamatot. 
Az Európai Unió jogalkotási keretének az EUSz 95. cikkét kell követnie.

Módosítás 837
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megbízza az európai 
szabványügyi testületet (CEN), hogy 
dolgozzon ki összehangolt ismérveket, és 
előírásokat, annak meghatározására, 
hogy miből áll az a és b) pontban 
megállapított besorolás, valamint, hogy 
hogyan kell megállapítani és ellenőrizni.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy ugyanazokat az ismérveket, indikátorokat és módszertant következetesen 
használják az Európai Unióban. A CEN alkalmas keretet biztosít, és megfelelő szakértelmet 
tud rendelkezésre bocsátani e feladatok végrehajtására, és már el is indította ezt a folyamatot. 
Az Európai Unió jogalkotási keretének az EUSz 95. cikkét kell követnie.

Módosítás 838
Lambert van Nistelrooij

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az energia célú biomassza termelés 
nem veszélyeztetheti az 
élelmiszerbiztonságot és a helyi biomassza 
használatot.
a Bizottság évente jelentést készít a 
következőkről:
a) a biomassza termelő területek 
földhasználat-változása,
b) az élelmiszerárak változása a 
világpiacon és a biomassza termelő 
területeken.
4b. A biomassza termelés és feldolgozás 
során a talaj és a talajminőség nem 
változik, illetve javul:
a) a talajgazdálkodási nemzeti szabályok 
és törvények nem sérülnek,
b) a biomassza termelés és feldolgozás 
során a legjobb gyakorlat elvét követik, a 
talaj és a talajminőség fenntartása, illetve 
javítása érdekében.
4c. A biomassza termelés és feldolgozás 
során a talaj és a felszíni vizek minősége 
nem romlik, a víz minősége nem változik, 
illetve javul:
a) a vízgazdálkodási nemzeti szabályok és 
törvények nem sérülnek,
b) a biomassza termelés és feldolgozás 
során a legjobb gyakorlat elvét követik, a 
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vízhasználat csökkentése és a víz, illetve a 
vízminőség fenntartása, illetve javítása 
érdekében.
c) biomassza termelés és feldolgozás során 
nem használnak nem megújuló forrásból 
származó vizet.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi fenntarthatósági kritériumok nem tudják szavatolni a biomassza 
fenntarthatóságát, és nem veszik figyelembe a fenntarthatóság minden szempontját. E 
módosítás jobb fenntarthatósági feltételeket akar. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás a villamos energia és a közlekedésben használt üzemanyagok 
vonatkozásában, összhangban van azzal, ami a jelenlegi biomassza irányzatból és 
technológiából elvárható (a jelenlegi szakirodalom alapján).

Módosítás 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A bioüzemanyagokat és az egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat nem 
veszik figyelembe az (1) bekezdés 
alkalmazásában, amennyiben előállítási 
költségük csökkentését célzó támogatást, 
adómentességet vagy más állami 
ösztönzőket és tisztességtelen 
versenyelőnyt kaptak. 

Or. en
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Módosítás 840
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Függetlenül attól, hogy az 
alapanyagokat a Közösség területén 
állították-e elő, a energia-előállítási célú 
biomasszát csak akkor lehet figyelembe 
venni az (1) bekezdésben említett célokra, 
ha hatékony intézkedések születtek az 
alábbiak megelőzésére:
a) vízszennyezés, beleértve a felszín alatti 
vizek szennyezését is;
b) túlzott vízfogyasztás a kevés vízzel 
rendelkező területeken;
c) levegőszennyezés;
d) a talajminőség romlása.

Or. en

Indokolás

A jelentésnek ki kell térnie a bioenergia iránti növekvő igényből eredő, a globális 
földhasználatra gyakorolt hatások és a kapcsolódó kibocsátások alapos vizsgálatára is. 
Enélkül képtelenség lenne megbizonyosodni arról, hogy a politika ténylegesen hozzájárul-e a 
kibocsátás csökkentéséhez.

Módosítás 841
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A bioüzemanyagokat és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókat 
elsősorban hulladék anyagokból kell 
előállítani a jelenleg használatos 
földterület megnövekedett 
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termelékenysége révén, vagy használaton 
kívüli, erodált területeken, minimálisra 
csökkentendő a földhasználatra nehezedő 
egyre növekvő nyomást, illetve az 
üvegházhatású gázok közvetett 
kibocsátását.
A Bizottság meghatározza a 
kritériumokat, valamint a földrajzi 
térségeket, amelynek figyelembevételével 
megállapítható, hogy mely területekre 
terjed ki a 4. pont alkalmazási területe.

Or. en

Indokolás

A hulladékokból, vagy a használaton kívüli, erodált területek megművelésével termelt 
bioenergia csökkenti a bioenergia-termelés által a földterületekre, a vizekre és az 
élelmiszernövény-termelésre nehezedő nyomást, és megakadályozza a közvetett hatások nagy 
részét, ezért támogatni kell.

Módosítás 842
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. Az energia-előállítási biomasszát csak 
abban az esetben lehet az (1) bekezdésben 
említett célokra használni, ha a 
felhasznált nyersanyagot az alábbi 
feltételeknek megfelelően termelték meg:
a) a helyi közösségek és az őslakos 
népesség földhöz fűződő jogainak 
tiszteletben tartása az őslakos népek 
jogairól szóló ENSZ-nyilatkozatban és 
más vonatkozó nemzetközi keretekben 
meghatározottak szerint:
- a földhasználat joga igazolható és azt 
jogszerűen nem vitathatják az igazolható 
jogokkal rendelkező helyi közösségek;
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- a föld energiacélú biomassza termelésére 
való felhasználása nem csorbítja más 
felhasználók jogos, szokásos vagy 
hagyományos jogait azok önkéntes, 
előzetes és tájékozott hozzájárulása 
nélkül, és
b) eljárások teszik lehetővé a helyi 
népességgel és érdekcsoportokkal saját 
intézményeiken keresztül történő 
konzultációt és kommunikációt;
c) a munkavállalók egészségére és 
biztonságára, valamint a minimálbérre 
vonatkozó nemzeti jogszabályoknak való 
megfelelés;
d) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
(ILO) vonatkozó egyezményeinek és 
ajánlásainak betartása;
e) a kisbirtokos mezőgazdasági 
termelőkkel megkötött ésszerű, átlátható 
és betartott szerződések. Különösen:
- a megegyezés szerinti kifizetéseket 
időben kell teljesíteni, valamint minden 
költségről, díjról és illetékről előzetesen 
egyértelmű tájékoztatást kell nyújtani és 
meg kell állapodni;
- a nyersanyagok, a szolgáltatás és a 
termelés árképzését egyértelműen meg 
kell magyarázni;
- az adósságtörlesztő rendszereknek 
teljesen átláthatónak kell lenniük, és 
ésszerű kamatlábbal kell működniük.

Or. en

Módosítás 843
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Közösségben termesztett és az (1) törölve
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bekezdésben említett célokra figyelembe 
vett bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók termelésére használt 
mezőgazdasági nyersanyagokat az 
1782/200317/EK tanácsi rendelet III. 
mellékletének A. pontjában a 
„Környezetvédelem” cím alatt felsorolt 
rendelkezések szerinti követelményeknek 
és szabványoknak megfelelően, illetve az 
említett rendelet 5. cikke (1) bekezdése 
alapján meghatározott jó mezőgazdasági 
és ökológiai állapottal kapcsolatos 
minimumkövetelményeknek megfelelően 
kell előállítani.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági gyakorlatok számára szabott feltételeknek egyformáknak kell lenniük úgy az 
EU, mint a harmadik országok termelésére vonatkozóan. Lásd a (7a) új bekezdést (az előadó 
33. módosítását) és az ugyanazon szerzők által beadott kiegészítő módosításokat.

Módosítás 844
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Ez vonatkozik értelemszerűen a Közösség 
területén kívül termesztett és az (1) 
bekezdésben említett célokra figyelembe 
vett bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók előállítására 
használt nyersanyagokra.
Nem a Közösség területén termelt
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítására használt, 
mezőgazdasági nyersanyagokat az (1) 
bekezdéssel összhangban veszik 
figyelembe. Ha az ilyen szabályok nem 
érvényesek a következő, a globális és a 
természeti erőforrásokat érintő 
követelményeket kell figyelembe venni:
a) jelentős kibocsátás-növekedés okozása 
nélkül, amely savasodást okozhatna, az 
ózonréteget károsíthatná vagy mérgező 
lenne,
b) a talajfunkciókra és 
talajtermékenységre (például a szerves 
anyagok szintjének megőrzése, 
eróziógátlás) történő jelentős befolyás 
nélkül,
c) a vízminőségre és vízellátásra történő 
jelentős befolyás nélkül,
d) a biodiverzitásnak vagy az ökoszisztéma 
diverzitásának jelentős károsítása nélkül, 
és
e) a műtrágyák és rovarirtószerek 
környezetileg ésszerű használata.

Or. de

Indokolás

A harmadik országokban termesztett nyersanyagok esetében a kölcsönös megfeleltetésnek 
megfelelő vagy azzal egyenértékű követelményekre van szükség az azokból gyártott 
bioüzemanyag fenntarthatóságának biztosítása érdekében. A jelen megfogalmazás 
hátrányosan érinti az uniós termelőket.
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Módosítás 845
Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

A fenti bekezdés vonatkozik 
értelemszerűen a Közösség területén kívül 
termesztett és az (1) bekezdésben említett 
célokra figyelembe vett bioüzemanyagok 
és egyéb folyékony bio-energiahordozók 
előállítására használt nyersanyagokra.
Nem a Közösség területén termelt
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítására használt, 
mezőgazdasági nyersanyagokat az (1) 
bekezdéssel összhangban veszik 
figyelembe. Ha az ilyen szabályok nem 
érvényesek a következő, a globális és a 
természeti erőforrásokat érintő 
követelményeket kell figyelembe venni:
a) jelentős kibocsátás-növekedés okozása 
nélkül, amely savasodást okozhatna, az 
ózonréteget károsíthatná vagy mérgező 
lenne,
b) a talajfunkciókra és 
talajtermékenységre (például a szerves 
anyagok szintjének megőrzése, 
eróziógátlás) történő jelentős befolyás 
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nélkül,
c) a vízminőségre és vízellátásra történő 
jelentős befolyás nélkül,
d) a biodiverzitásnak vagy az ökoszisztéma 
diverzitásának jelentős károsítása nélkül, 
és

Or. de

Indokolás

A harmadik országokban termesztett nyersanyagok esetében a kölcsönös megfeleltetésnek 
megfelelő vagy azzal egyenértékű követelményekre van szükség az azokból gyártott 
bioüzemanyag fenntarthatóságának biztosítása érdekében. A jelen megfogalmazás 
hátrányosan érinti az uniós termelőket.

Módosítás 846
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Indokolás

Minden nyersanyagnak, függetlenül attól hol termelték, eleget kell tennie ugyanazoknak a 
környezetvédelmi feltételeknek.

Módosítás 847
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Közösségben termesztett és az (1) 
bekezdésben említett célokra figyelembe 
vett bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók termelésére használt 
mezőgazdasági nyersanyagokat az 
1782/200317/EK tanácsi rendelet III. 
mellékletének A. pontjában a 
„Környezetvédelem” cím alatt felsorolt 
rendelkezések szerinti követelményeknek 
és szabványoknak megfelelően, illetve az 
említett rendelet 5. cikke (1) bekezdése 
alapján meghatározott jó mezőgazdasági és 
ökológiai állapottal kapcsolatos 
minimumkövetelményeknek megfelelően 
kell előállítani.

5. A Közösségben termesztett és az (1) 
bekezdésben említett célokra figyelembe 
vett, energiatermelés céljára előállított 
minden biomasszából származó energia
termelésére használt mezőgazdasági 
nyersanyagokat az 1782/200317/EK 
tanácsi rendelet III. mellékletének A. 
pontjában a „Környezetvédelem” cím alatt 
felsorolt rendelkezések szerinti 
követelményeknek és szabványoknak 
megfelelően, illetve az említett rendelet 5. 
cikke (1) bekezdése alapján meghatározott 
jó mezőgazdasági és ökológiai állapottal 
kapcsolatos minimumkövetelményeknek 
megfelelően kell előállítani.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi fenntarthatósági kritériumok nem tudják szavatolni a biomassza 
fenntarthatóságát, és nem veszik figyelembe a fenntarthatóság minden szempontját. E 
módosítás jobb fenntarthatósági feltételeket akar. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás a villamos energia és a közlekedésben használt üzemanyagok 
vonatkozásában, összhangban van azzal, ami a jelenlegi biomassza irányzatból és 
technológiából elvárható (a jelenlegi szakirodalom alapján).
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Módosítás 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a–b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók csak akkor vehetők 
figyelembe az (1) bekezdésben említett 
célokra, ha az az ország, amelyben azokat 
előállították, megerősítette és ténylegesen 
végrehajtotta az összes alábbi szerződést 
és egyezményt:
– a veszélyeztetett vadon élő állat- és 
növényfajok nemzetközi kereskedelméről 
szóló egyezmény,
– Biológiai Sokféleség Egyezmény,
– Cartagena Jegyzőkönyv a Biológiai 
Biztonságról,
– Kiotói Jegyzőkönyv az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.
– a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 
foglalkoztatás alsó korhatáráról szóló 
egyezménye (No 138);
– a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 
gyermekmunka legrosszabb formáinak 
betiltásáról és a felszámolására irányuló 
azonnali lépésekről szóló egyezménye (No 
182);
– a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 
kényszermunka felszámolásáról szóló 
egyezménye (No. 105);
– a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a
kényszer- vagy kötelező munkáról szóló 
egyezménye (No. 29);
– a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 
férfi és női munkaerőnek egyenlő értékű 
munka esetén járó egyenlő díjazás 
tárgyában készült egyezménye (No 100);
– a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a 
hátrányos megkülönböztetésről 
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(foglalkoztatás és foglalkozás) szóló 
egyezménye (No 111);
- a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet az 
egyesülési szabadságról és a szervezkedési 
jog védelméről szóló egyezménye (No 87);
– E nemzetközi szerződések tényleges 
végrehajtásáról az egyes országoknak a 
szerződések végrehajtási rendelkezéseivel 
és különösen az e szerződések alapján 
létrehozott, a szerződések betartásának 
nyomon követésével megbízott szervek 
ajánlásaival összhangban álló 
végrehajtási eredményeiből lehet 
meggyőződni.
(5b) Ha egy ország nem erősítette meg az 
(5a) bekezdés a) pontjában felsorolt 
szerződéseket, azonban a nemzeti hatóság 
vagy a gazdasági szereplő olyan 
megbízható információt nyújt a 
Bizottságnak, amely azt bizonyítja, hogy 
az adott ország környezetvédelmi előírásai 
az említett szerződésekben szereplő 
előírásokkal megegyezők, a Bizottság a 
21. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban úgy határozhat, 
hogy az említett országban előállított 
bioüzemanyagok és más folyékony bio-
energiahordozók figyelembe vehetők az 
(1) bekezdésben említett célokra.

Or. en

Módosítás 849
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók csak akkor vehetők 
figyelembe az (1) bekezdésben említett 
célokra, ha az az ország, amelyben azokat 
előállították, megerősítette és ténylegesen 
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végrehajtotta az összes alábbi 
környezetvédelmi szerződést:
1. Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő 
állat- és növényfajok nemzetközi 
kereskedelméről,
2. Biológiai Sokféleség Egyezmény,
3. Cartagena Jegyzőkönyv a Biológiai 
Biztonságról,
4. Kiotói Jegyzőkönyv az Egyesült 
Nemzetek Éghajlatváltozási 
Keretegyezményéhez.
E nemzetközi szerződések tényleges 
végrehajtásáról az egyes országoknak a 
szerződések végrehajtási rendelkezéseivel 
és különösen az e szerződések alapján 
létrehozott, a szerződések betartásának 
nyomon követésével megbízott szervek 
ajánlásaival összhangban álló 
végrehajtási eredményeiből lehet 
meggyőződni.

Or. en

Indokolás

A 15A cikkben szereplő környezetvédelmi feltételek nem elegendőek, ezért kibővítésre 
szorulnak.

Módosítás 850
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Az (1) bekezdésben említett célokra 
nem lehet figyelembe venni a 
bioüzemanyagok és az egyéb folyékony 
bio-energiahordozókat, kivéve, ha 
hatékony intézkedések születtek az 
alábbiak megelőzésére:
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a) a felszíni és felszín alatti vizek 
minőségének szennyező anyagok vagy 
túlzott mennyiségű talajtápanyag bevitele 
miatt bekövetkező romlása;
b) túlzott vízfogyasztás a kevés vízzel 
rendelkező területeken.

Or. en

Módosítás 851
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Attól függetlenül, hogy a nyersanyagot 
a Közösség területén belül vagy azon kívül 
termesztették, az (1) bekezdésben említett 
célokra csak abban az esetben lehet 
figyelembe venni a bioüzemanyagokat, 
valamint a folyékony bio-
energiahordozókat, ha ezen irányelv 16.
cikkével összhangban tájékoztatást 
nyújtottak a bioüzemanyagokra, az egyéb 
folyékony bio-energiahordozókra és a 
felhasznált nyersanyagokra vonatkozóan 
a következőkről:
a) hatásvizsgálat a 15. cikk (3) 
bekezdésében említett bármely terület 
vagy faj azonosítására, gazdálkodási terv 
ezek állapotának fenntartására vagy 
javítására [valamint a b)-f) pontokban 
megfogalmazott célkitűzések elérése] és e 
gazdálkodási terv betartása;
b) a víz fenntartható használatát biztosító 
gyakorlatok alkalmazása, beleértve a
talajvizek védelme és a vízszennyezés 
megelőzése;
c) a talaj fenntartható gazdálkodását 
biztosító gyakorlatok alkalmazása, az 
erózió megelőzése és gátlása;
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d) az Egészségügyi Világszervezet által 1A 
vagy 1B és 2. osztályba sorolt, vagy a 
Stockholmi és Rotterdami Egyezményben 
felsorolt, mezőgazdasági vegyszerek 
használata, és ilyen használat esetén 
annak mértéke, hogy a termesztők milyen 
mértékben keresik aktívan az alternatív 
megoldásokat;
e) a terület kitakarításához, illetve a 
hulladékkezelés részeként végzett égetés, 
és annak mértéke, amennyiben ez a 
tevékenység a 21. cikk (2) bekezdése 
szerinti eljárásnak megfelelően a 
Bizottság által helyes gyakorlatra 
vonatkozó iránymutatással összhangban 
lévőnek tekinthető;
f) a következő feltételeknek való elégtétel 
mértéke:
i. a földhasználat joga igazolható és azt 
jogszerűen nem vitathatják a törvényes 
vagy a szokásjoggal igazolható jogokkal 
rendelkező helyi közösségek;
ii. a helyiek kárpótlást kapnak bármely –
szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló
hozzájárulásuktól, valamint saját 
intézményeik révén lefolytatott 
tárgyalásoktól függő – megállapodáson 
alapuló, termőföld kisajátítás és jogokról 
történő lemondás estén;
iii. a föld a bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók 
termelésére való felhasználása nem 
csorbítja más felhasználók jogos, szokásos 
vagy hagyományos jogait azok önkéntes, 
előzetes és információk birtokában 
történő hozzájárulása nélkül, és
iv. nem termesztenek nyersanyagot 
erőszakos kitelepítéssel szerzett 
földterületen;
v. a bioüzemanyagok, valamint a 
folyékony bio-energiahordozók számára 
termelt nyersanyagok előállításához nem 
használnak fel és nem támogatják a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 29. és 
105. egyezményeinek meghatározása 
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szerinti kényszermunkát, beleértve a 
rabszolga, illetve a gyermekmunkát;
(1) a vállalat nem tartja vissza a 
munkavállalók jutatásait, kedvezményeit, 
tulajdonát vagy dokumentumait azért, 
hogy a termelés ne álljon le
(2) a vállalat tartózkodik bárminemű 
fizikai vagy pszichológiai intézkedéstől, 
azért hogy a munkavállalók az 
alkalmazásában maradjanak
(3) a munkavállalók ésszerű felmondási 
időt követően szabadon távozhatnak a 
munkáltatótól
(4) a szerződéses munkavállalók 
házastársai vagy gyermekei nem 
kényszeríthetők, hogy dolgozzanak a 
termelésben
vi. nem alkalmaznak 15 évesnél fiatalabb 
gyermeket (kivéve családi gazdaságokban, 
és tanulmányi, erkölcsi, társadalmi és 
fizikai előmenetelükbe történő 
beavatkozás nélkül) és 18 évesnél 
fiatalabb munkavállalók nem végeznek 
kockázatos és veszélyes munkát
vii. minden munkavállalónak van 
hivatalos szerződése, és tisztességes 
díjazásban részesül, ezen belül
(1) a munkavállalókat készpénzben vagy a 
számukra megfelelő módon, rendszeresen 
és időben kell kifizetni, 
(2) a bérből fegyelmi célzattal történő 
levonás nem engedélyezett, sem pedig az 
érintett munkavállaló kifejezett engedélye 
nélküli bármely olyan levonás, amelyről a 
nemzeti jogszabályokban nem 
rendelkeznek. Minden fegyelmi 
intézkedést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) a lakáscélú és egyéb hozzájárulásokat 
nem vonják le automatikusan a 
minimálbérből/ vagy a megfelelő ipari 
bérből, mint egyfajta természetbeni 
juttatást.
(4) darabbér esetén a bér mértékének 



PE409.428v01-00 122/142 AM\731121HU.doc

HU

lehetővé kell tennie a munkavállaló 
számára, hogy legalább a minimálbért , 
vagy az annak megfelelő ipari szintű bért 
(amelyik magasabb) rendes munkaidőben 
és rendes munkakörülmények között 
megkeresse.

Or. en

Módosítás 852
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. Függetlenül attól, hogy az 
alapanyagokat a Közösség területén 
állították-e elő, az energia-előállítási célú 
biomasszából származó energiát, a 
bioüzemanyagokat és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókat csak akkor lehet 
figyelembe venni az (1) bekezdésben 
említett célokra, ha hatékony intézkedések 
születtek az alábbiak megelőzésére:
a) a felszíni és felszín alatti vizek 
minőségének szennyező anyagok vagy 
túlzott mennyiségű talajtápanyag bevitele 
miatt bekövetkező romlása;
b) túlzott vízfogyasztás a kevés vízzel 
rendelkező területeken.

Or. en

Indokolás

Szélesebb körű megfelelőségre van szükség a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok 
érdekében mind az Európai Unió területén belül, mind pedig azon kívül, továbbá nagyon 
fontos, hogy a bioüzemanyagok növekvő előállítása ne vezessen a víz és a talaj minőségének 
romlásához.
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Módosítás 853
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. Attól függetlenül, hogy a nyersanyagot 
a Közösség területén belül vagy azon kívül 
termesztették, az (1) bekezdésben említett 
célokra csak abban az esetben lehet 
figyelembe venni a bioüzemanyagokat, 
valamint a folyékony bio-
energiahordozókat, ha ezen irányelv 16. 
cikkével összhangban tájékoztatást 
nyújtottak a bioüzemanyagokra, az egyéb 
folyékony bio-energiahordozókra és a 
felhasznált nyersanyagokra vonatkozóan 
a következőkről:
i. a földhasználat joga igazolható és azt 
jogszerűen nem vitathatják a törvényes 
vagy a szokásjoggal igazolható jogokkal 
rendelkező helyi közösségek;
ii. a helyiek kárpótlást kapnak bármely –
szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló 
hozzájárulásuktól, valamint saját 
intézményeik révén lefolytatott 
tárgyalásoktól függő – megállapodáson 
alapuló, termőföld kisajátítás és jogokról 
történő lemondás estén;
nem termesztenek nyersanyagot erőszakos 
kitelepítéssel szerzett földterületen;
iv. a bioüzemanyagok, valamint a 
folyékony bio-energiahordozók számára 
termelt nyersanyagok előállításához nem 
használnak fel és nem támogatják a 
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 29., 
105., 138., 182. egyezményeinek 
meghatározása szerinti kényszermunkát, 
beleértve a rabszolga, illetve a 
gyermekmunkát;
v. minden munkavállalónak van hivatalos 
szerződése és tisztességes díjazásban 
részesül, beleértve Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet 100., 111., 87., 98. 
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egyezményeinek meghatározása szerinti 
szervezkedéshez és a kollektív 
tárgyaláshoz való jogot, az egyesülési 
szabadsághoz és a szervezkedéshez való 
jogot, a férfi és női munkaerőnek egyenlő 
értékű munka esetén járó egyenlő 
díjazásához való jogát, és a 
foglalkoztatásból és a foglalkozásból 
eredő hátrányos megkülönböztetésre 
vonatkozó elveket;

Or. en

Módosítás 854
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A termelők célja hogy ahol lehetséges 
helyettesítsék vagy csökkentsék a 
mezőgazdasági vegyszerek, műtrágyák és 
növényvédőszerek alkalmazását. Nem 
kerülnek felhasználásra a következő 
anyagok:
i. az Egészségügyi Világszervezet által I 
vagy II. növényvédőszerként besorolt 
anyagok,
ii. a Rotterdami Egyezmény önkéntes 
előzetes tájékoztatáson alapuló 
jóváhagyási eljárásban szereplő anyagok, 
vagy 
iii. a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyezőanyagokról szóló 
Stockholmi Egyezmény szerinti jegyzék 
által ellenőrzött vagy azon jegyzékre jelölt 
anyagok.

Or. en
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Indokolás

A kevesebb vegyszerhasználat kevesebb fosszilis üzemanyaghasználatot is jelent, azaz 
hozzájárul a kibocsátás megtakarításhoz. Továbbá egyes vegyszerek különösen károsak az 
emberi egészségre és a környezetre, ezért teljes mértékben be kell tiltani a bioüzemanyagok 
előállításához való használatukat. Mivel a bioüzemanyagokat nem használják élelmezési 
céllal, ez az emberi egészségre vonatkozóan lazább környezetvédelmi előírásokat 
eredményezhet, azaz lehetővé teszi veszélyes anyagoknak a környezetben történő 
alkalmazását.

Módosítás 855
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. Ha egy ország nem erősítette meg az 
(5 a) bekezdés a) pontjában felsorolt 
szerződéseket, azonban a nemzeti hatóság 
vagy a gazdasági szereplő olyan 
megbízható információt nyújt a 
Bizottságnak, amely azt bizonyítja, hogy 
az adott ország környezetvédelmi előírásai 
az említett szerződésekben szereplő 
előírásokkal megegyezők, a Bizottság a 
21. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban úgy határozhat, 
hogy az említett országban előállított 
bioüzemanyagok és más folyékony bio-
energiahordozók figyelembe vehetők az 
(1) bekezdésben említett célokra.

Or. en

Indokolás

A 15A cikkben szereplő környezetvédelmi feltételek nem elegendőek ezért kibővítésre 
szorulnak.
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Módosítás 856
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. A Bizottság kétévente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
arról, hogy milyen hatással van a 
bioüzemanyag iránti fokozott kereslet a 
szociális fenntarthatóságra a Közösségben 
és a harmadik országokban, továbbá 
milyen hatással van az EU bioüzemanyag-
politikája az exportáló országokban az 
élelmiszerek rendelkezésre állására, a 
fejlődő országok lakossága meg tudja-e 
fizetni az élelmiszereket, és milyen 
szélesebb értelemben vett fejlesztési 
vonatkozások fedezhetők fel. Az első 
jelentést 2012-ben kell benyújtani. A 
jelentésnek ki kell térnie a földhasználati 
jogok tiszteletben tartására. A jelentésnek 
minden olyan országra vonatkozóan, 
amelyből jelentős mennyiségű, az EU-ban 
fogyasztott bioüzemanyagokhoz szükséges 
nyersanyag származik, be kell számolnia 
arról, hogy az adott ország megerősítette-e 
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
valamennyi alábbi egyezményét:
i. Egyezmény a foglalkoztatás alsó 
korhatáráról (No 138);
ii. Egyezmény a gyermekmunka 
legrosszabb formáinak betiltásáról és a 
felszámolására irányuló azonnali 
lépésekről (No 182);
iii. Egyezmény a kényszermunka 
felszámolásáról (No 105);
iv. Egyezmény a kényszer- vagy kötelező 
munkáról (No 29);
v. Egyezmény a férfi és női munkaerőnek 
egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő 
díjazás tárgyában (No 100);
vi. Egyezmény a foglalkoztatásból és a 
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foglalkozásból eredő hátrányos 
megkülönböztetésről (No 111);
vii. Egyezmény az egyesülési szabadságról 
és a szervezkedési jog védelméről (No 87);
viii. Egyezmény a szervezkedési és a 
kollektív tárgyalási jogról (No 98)
A Bizottság a tájékoztatások alapján 
jelentést készít ezeknek az 
egyezményeknek a végrehajtásáról. 

Or. en

Indokolás

A 15A cikkben szereplő környezetvédelmi feltételek nem elegendőek ezért kibővítésre 
szorulnak, szükség van a Bizottság rendszeres jelentésére..

Módosítás 857
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. A Bizottság évente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé a 
bioüzemanyagok iránti megnövekedett 
igény által a Közösség és a harmadik 
országok társadalmi fenntarthatóságra 
gyakorolt hatásról, az EU 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos politikája 
által az exportáló országok élelmiszer-
ellátására és az ottani emberek 
élelmiszerhez jutására gyakorolt hatásról, 
valamint a szélesebb körben értelmezett 
fejlesztési összefüggésekről.
Az első jelentést 2010-ben kell benyújtani.
A jelentésnek ki kell térnie a 
földhasználati jog tiszteletben tartásával 
kapcsolatos kérdésekre. A jelentés az EU-
ban felhasznált bioüzemanyag 
alapanyagait termelő valamennyi jelentős 
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ország kapcsán bemutatja, hogy az ország 
ratifikálta-e és végrehajtja-e a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alábbi 
egyezményeit:
i. Egyezmény a foglalkoztatás alsó 
korhatáráról (No 138);
ii. Egyezmény a gyermekmunka 
legrosszabb formáinak betiltásáról és 
felszámolására irányuló azonnali 
lépésekről (No 182);
iii. Egyezmény a kényszermunka 
felszámolásáról (No 105);
iv. Egyezmény a kényszer- vagy kötelező 
munkáról (No 29);
v. Egyezmény a férfi és női munkaerőnek 
egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő 
díjazása tárgyában (No 100);
vi. Egyezmény a foglalkoztatásból és a 
foglalkozásból eredő hátrányos 
megkülönböztetésről (No 111);
vii. Egyezmény az egyesülési szabadságról 
és a szervezkedési jog védelméről (No 87);
viii. Egyezmény a szervezkedési jog és a 
kollektív tárgyalási jog elveinek 
alkalmazásáról (No 98).
Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Or. en

Indokolás

Társadalmi kritériumokat is kell tartalmaznia a javaslatnak. A Bizottságnak évente 
különjelentést kell készítenie a bioüzemanyagok iránt megnőtt kereslet, illetve a 
bioüzemanyagok fokozott használata által kiváltott társadalmi hatásokról. Szükség esetén a 
Bizottságnak a jelentések alapján korrekciós intézkedéseket kell javasolnia.
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Módosítás 858
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 5 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5c. Adott esetben a kisbirtokos 
mezőgazdasági termelők, a termelői 
szervezetek és szövetkezetek igényelhetnek 
csoportos igazolást, amennyiben a 
tervezett vizsgálati eljárás aránytalanul 
nagy adminisztratív terhet ró rájuk.

Or. en

Módosítás 859
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak jogukban áll további kritériumokkal kiegészíteni az EU által megszabott 
kritériumokat.
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Módosítás 860
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 861
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A tagállamok gyorsabban tudnak reagálni, mint a Bizottság, ha előre nem látható problémák 
merülnek fel a bioüzemanyagok fenntarthatósága kapcsán. A tagállamoknak ezért lehetőséget 
kell kapniuk, hogy adott esetben további, kiegészítő fenntarthatósági kritériumokat szabjanak 
meg.
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Módosítás 862
Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fr

Indokolás

A genetika fejlődésének köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy több mint 40%-al növeljék 
egyes bioüzemanyag termelésben használatos növény olajtartalmát. Az Európai Unió nem 
hagyhatja figyelmen kívül ezt a technológiai fejlődést.

Módosítás 863
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. Az e cikknek megfelelően előállított
biomasszának az (1) bekezdésben említett 
célokra való figyelembevételét a 
tagállamok más fenntarthatósági indokok 
alapján nem utasíthatják el.

Or. en
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Indokolás

A jelenlegi fenntarthatósági kritériumok nem tudják szavatolni a biomassza 
fenntarthatóságát, és nem veszik figyelembe a fenntarthatóság minden szempontját. E 
módosítás jobb fenntarthatósági feltételeket akar. Az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás a villamos energia és a közlekedésben használt üzemanyagok 
vonatkozásában, összhangban van azzal, ami a jelenlegi biomassza irányzatból és 
technológiából elvárható (a jelenlegi szakirodalom alapján).

Módosítás 864
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumokat minden bioenergia-forrásra alkalmazni kell. A 
keretfeltételeket kell kidolgozni a bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók és a 
biomassza tekintetében.
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Módosítás 865
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

A biomasszából nyert energia felhasználására vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat ez az 
irányelv állapítja meg.

Módosítás 866
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig jelentést készít a biomasszának a 
bioüzemanyagként és egyéb folyékony bio-
energiahordozóként való hasznosításától 
eltérő energia célú hasznosítására 
vonatkozó fenntarthatósági rendszer 
követelményeiről. A jelentést adott esetben 
a biomassza más energia célú
hasznosítását érintő fenntarthatósági 

7. A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig feltételeket fogad el a biomasszának 
a bioüzemanyagként és egyéb folyékony 
bio-energiahordozóként való 
hasznosításától eltérő energia célú 
hasznosítására vonatkozó fenntarthatósági
rendszerre vonatkozóan. E feltételeket 
fenntarthatósági feltételeknek kell 
követniük a biomassza más energia célú
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rendszerre tett javaslatokkal együtt kell az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszteni.

hasznosítására vonatkozóan. A 
tagállamoknak fel kell kérniük a 
gazdasági szereplőket, hogy tegyenek 
eleget a Bizottság által legkésőbb 2011. 
december 31-én megállapításra kerülő 
környezetvédelmi fenntarthatósági 
feltételeknek.

Or. it

Indokolás

A biomasszának és a bioüzemanyagoknak ugyanazon fenntarthatósági követelményeknek kell 
megfelelniük, és ezeknek egyazon időben kell hatályba lépniük, illetve a lehető legkisebb
csúszással, megakadályozandó a verseny indokolatlan torzulását, vagy a nem fenntartható 
energiaforrások használatának alkalmazását.

Módosítás 867
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig jelentést készít a faiparra, az 
élelmiszeriparra, a kőolajiparra vonatkozó 
fenntarthatósági rendszer 
követelményeiről. A jelentést adott esetben 
a bekezdésben említett ipari ágazatokra 
vonatkozó fenntarthatósági rendszerre tett 
javaslatokkal együtt kell az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjeszteni.

Or. en

Indokolás

Az éghajlatváltozás enyhítésére, a biodiverzitás megőrzésére és a munkavállalók szociális 
joginak védelmére irányuló célkitűzés teljesítése csak abban az esetben teljesíthető, ha a 
fenntarthatósági feltételeket kibővítik ebben az irányelvben az összes energia célú 
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biomasszára, valamint az összes a bioüzemanyagokkal kapcsolatos ipari ágazatra; a 
benzinre, az élelmiszer- és faiparra.

Módosítás 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig jelentést készít a faiparra, az 
élelmiszeriparra, a kőolajiparra, valamint 
a biomasszának a bioüzemanyagként és 
egyéb folyékony bio-energiahordozóként 
való hasznosításától eltérő energia célú 
hasznosítására vonatkozó fenntarthatósági 
rendszer követelményeiről. A jelentést 
adott esetben a bekezdésben említett ipari 
ágazatokra vonatkozó fenntarthatósági 
rendszerre tett javaslatokkal együtt kell az 
Európai Parlament és a Tanács elé 
terjeszteni.

Or. en

Módosítás 869
Gunnar Hökmark

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig jelentést készít a biomasszának a 
bioüzemanyagként és egyéb folyékony bio-
energiahordozóként való hasznosításától 
eltérő energia célú hasznosítására 
vonatkozó fenntarthatósági rendszer 
követelményeiről. A jelentésnek 
figyelembe kell vennie a fenntartható 
erdőgazdálkodásra vonatkozó létező 
szabályozásokat, szabványokat és elveket , 
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Parlament és a Tanács elé terjeszteni. valamint az azon a területen, a 
szabványok kialakítása érdekében folyó 
munkát. A jelentést adott esetben a 
biomassza más energia célú hasznosítását 
érintő fenntarthatósági rendszerre tett 
javaslatokkal együtt kell az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjeszteni.

Or. en

Indokolás

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó rendelkezések jelenleg nagyrészt a tagállamok hatáskörébe 
tartoznak. Ezért a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatot figyelembe kell venni az összes, 
biomasszára vonatkozó fenntarthatósági kritériumok kiterjesztésének mérlegelése során.

Módosítás 870
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

7. A Bizottság legkésőbb 2010. december 
31-ig jelentést készít a biomasszának a 
bioüzemanyagként és egyéb folyékony bio-
energiahordozóként való hasznosításától 
eltérő energia célú hasznosítására 
vonatkozó fenntarthatósági rendszer 
követelményeiről. A jelentésnek 
figyelembe kell vennie a fenntartható 
erdőgazdálkodásra vonatkozó létező 
szabályozásokat, szabványokat és elveket , 
valamint az azon a területen, a 
szabványok kialakítása érdekében folyó 
munkát. A jelentést adott esetben a 
biomassza más energia célú hasznosítását 
érintő fenntarthatósági rendszerre tett 
javaslatokkal együtt kell az Európai 
Parlament és a Tanács elé terjeszteni.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 871
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az (1) bekezdésben említett célokra 
nem lehet figyelembe venni a 
biomasszából származó energiát, kivéve, 
ha hatékony intézkedések születtek az 
alábbiak megelőzésére:
a) a felszíni és felszín alatti vizek 
minőségének szennyező anyagok vagy 
túlzott mennyiségű talajtápanyag bevitele 
miatt bekövetkező romlása;
b) túlzott vízfogyasztás a kevés vízzel 
rendelkező területeken;
c) levegőszennyezés; 
d) a talajminőség rongálása
Az (1) bekezdésbe foglaltak teljesítése 
érdekében a biomassza céljából történő 
nyersanyagtermesztésben sem a 
tagállamokban, sem a harmadik 
országokban nem használnak 
genetikailag módosított növényeket vagy 
azokból előállított termékeket.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági gyakorlatok számára szabott feltételeknek egyformáknak kell lenniük úgy az 
EU, mint a harmadik országok termelésére vonatkozóan. Az átfogóság érdekében a módosítás 
az előadó 33. módosítására épül.
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Módosítás 872
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A Bizottság háromévente jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé a bioüzemanyagok iránti 
megnövekedett igény által a Közösség és a 
harmadik országok társadalmi 
fenntarthatóságra gyakorolt hatásról, az 
EU bioüzemanyagokkal kapcsolatos
politikája által az exportáló országok 
élelmiszer-ellátására és az ottani emberek 
élelmiszerhez jutására gyakorolt hatásról, 
valamint a szélesebb körben értelmezett 
fejlesztési összefüggésekről. A jelentésnek 
ki kell térnie a földhasználati jog 
tiszteletben tartásával kapcsolatos 
kérdésekre. Minden szociális és 
földhasználati joggal kapcsolatos 
kérdésnek ki kell térnie ugyanazon 
kérdésekre a kőolaj kitermeléssel 
kapcsolatban.
Az első jelentést 2012-ben kell benyújtani.
Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Or. en

Indokolás

Indokolt a bioüzemanyag-előállításra vonatkozó szociális fenntarthatósági kritériumok 
megállapítása. Azonban az Európai Bizottság hatástanulmánya szerint lehetetlen ilyen 
kritériumokat a bioüzemanyag szállítmányokra alkalmazni technikai és adminisztrációs 
okoknál fogva. Annak értékelésére, hogy a bioüzemanyagok a közösségek számára társadalmi 
haszonnal járnak-e, a biomasszából előállított bioüzemanyagok hatásaira mindig hivatkozni 
kell, és azokat össze kell hasonlítani a kőolaj kitermeléséből fakadó társadalmi hatásokkal.
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Módosítás 873
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az (1) bekezdésben említett célokra 
nem lehet figyelembe venni a 
biomasszából származó energiát, kivéve, 
ha hatékony intézkedések születtek az 
alábbiak megelőzésére:
a) a felszíni és felszín alatti vizek 
minőségének szennyező anyagok vagy 
túlzott mennyiségű talajtápanyag bevitele 
miatt bekövetkező romlása;
b) túlzott vízfogyasztás a kevés vízzel 
rendelkező területeken.

Or. en

Módosítás 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. Az (1) bekezdésben említett célokra 
nem lehet figyelembe venni a 
biomasszából származó energiát, kivéve, 
ha hatékony intézkedések születtek az 
alábbiak megelőzésére:
a) a felszíni és felszín alatti vizek 
minőségének szennyező anyagok vagy 
túlzott mennyiségű talajtápanyag bevitele 
miatt bekövetkező romlása;
b) túlzott vízfogyasztás a kevés vízzel 
rendelkező területeken.

Or. en
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Indokolás

A vízszennyezés elkerülését be kell vonni a biomasszából származó energiára vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumokba.

Módosítás 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7b. A Bizottság kétévente jelentést terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé a 
bioüzemanyagok iránti megnövekedett 
igény által a Közösség és a harmadik 
országok társadalmi fenntarthatóságra 
gyakorolt hatásról, az EU 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos politikája 
által az exportáló országok élelmiszer-
ellátására és az ottani emberek 
élelmiszerhez jutására gyakorolt hatásról, 
valamint a szélesebb körben értelmezett 
fejlesztési összefüggésekről. Az első 
jelentést 2012-ben kell benyújtani. A 
jelentésnek ki kell térnie a földhasználati 
jog tiszteletben tartásával kapcsolatos 
kérdésekre. A jelentés az EU-ban 
felhasznált bioüzemanyag alapanyagait 
termelő valamennyi jelentős ország 
kapcsán bemutatja, hogy az ország 
ratifikálta-e és végrehajtja-e a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet alábbi 
egyezményeit:
i. Egyezmény a foglalkoztatás alsó 
korhatáráról (No 138);
ii. Egyezmény a gyermekmunka 
legrosszabb formáinak betiltásáról és 
felszámolására irányuló azonnali 
lépésekről (No 182);
iii. Egyezmény a kényszermunka 
felszámolásáról (No 105);
iv. Egyezmény a kényszer- vagy kötelező 
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munkáról (No 29);
v. Egyezmény a férfi és női munkaerőnek 
egyenlő értékű munka esetén járó egyenlő 
díjazása tárgyában (No 100);
vi. Egyezmény a foglalkoztatásból és a 
foglalkozásból eredő hátrányos 
megkülönböztetésről (No 111);
vii. Egyezmény az egyesülési szabadság és 
a szervezkedési jog védelméről (No 87);
viii. Egyezmény a szervezkedési és a 
kollektív tárgyalási jogról (No 98)
Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem tartalmaz társadalmi kritériumokat. többek között azzal indokolták, 
hogy azok ellentétben állnának a WTO-szabályokkal. Ezért azt javasoljuk a Bizottságnak, 
hogy minden második évben készítsen különjelentést a bioüzemanyagok iránt megnőtt 
kereslet, illetve a bioüzemanyagok fokozott használata által kiváltott társadalmi hatásokról. 
Szükség esetén a Bizottságnak a jelentések alapján korrekciós intézkedéseket kell javasolnia.

Módosítás 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7c. Attól függetlenül, hogy a nyersanyagot 
a Közösség területén belül vagy azon kívül 
termesztették, az (1) bekezdésben említett 
célokra csak abban az esetben lehet 
figyelembe venni a bioüzemanyagot, 
valamint a folyékony bio-
energiahordozókat, ha az azok 
előállításához felhasznált nyersanyagot az 
alábbi feltételeknek megfelelően 
termelték:
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a) az őslakos népesség és a helyi 
közösségek jóváhagyási- és konzultációs 
jogáról, valamint a gyermekek védelméről 
szóló, az ENSZ ügynökségektől és 
egyezményekből származó nemzetközi 
normák betartásával
b) az ENSZ-től eredő, emberi jogokra 
vonatkozó normák tiszteletben tartásával 
a nyersanyagok termesztési ciklusa során
a (16) bekezdés értelmében a (8) 
bekezdésben felsorolt kritériumoknak való 
megfelelést ellenőrizni kell, különösen 
azon önkéntes nemzeti és nemzetközi 
rendszerekben való részvétel által, 
amelyek a fenntartható bioüzemanyag és 
egyéb folyékony bio-energiahordozók 
előállítására vonatkozó szabványokat 
állapítanak meg, valamint igazolják, hogy 
a bioüzemanyag és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása eleget tesz 
azon szabványoknak.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat nem tartalmaz társadalmi kritériumokat. Figyelembe véve a rossz 
társadalmi körülményeket, amelyek között némely bioüzemanyag előállítására sor kerül, 
nagyon lényeges az ilyen kritériumok megállapítása. A szociális kritériumok a lehetőségek 
szerint biztosítanák, hogy az európai uniós piacon fogyasztott bioüzemanyagokat a 
megállapodások szerinti társadalmi és munkafeltételek mellett állítják elő. E módosítás a 
gazdasági szereplőknek állít feltételeket, hogy a megfelelő ENSZ-egyezményeken alapuló 
társadalmi kritériumok szerint járjanak el.
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