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Módosítás 877
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagokra és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókra vonatkozó 

környezeti fenntarthatósági kritériumoknak 
való megfelelés ellenőrzése

A biomasszára, bioüzemanyagokra és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókra 
vonatkozó környezeti fenntarthatósági 

kritériumoknak való megfelelés ellenőrzése

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 878
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagokra és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókra vonatkozó

környezeti fenntarthatósági kritériumoknak 
való megfelelés ellenőrzése

A bioüzemanyagokra és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókra vonatkozó 

fenntarthatósági kritériumoknak való 
megfelelés ellenőrzése

Or. en
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Módosítás 879
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagokra és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókra vonatkozó 

környezeti fenntarthatósági kritériumoknak 
való megfelelés ellenőrzése

Az összes energiatermelésre használt 
biomasszára vonatkozó környezeti 

fenntarthatósági kritériumoknak való 
megfelelés ellenőrzése

Or. en

Módosítás 880
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Amennyiben a bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat 
figyelembe veszik a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett célokra, a 
tagállamoknak elő kell írniuk az 
üzemanyag ellátók számára annak 
bizonyítását, hogy ugyanolyan 
mennyiségű bioüzemanyagra a 15. 
cikkben meghatározott környezeti 
fenntarthatósági kritériumok teljesültek. 
Ebből a célból az üzemanyag ellátóknak át
kell adniuk a fenntarthatóságot bizonyító 
igazolásokat, amelyeket vagy közvetlenül 
attól bioüzemanyag ellátótól szerezték be, 
amelynél a bioüzemanyagot vásárolták, 
vagy az igazolás-kereskedelmi piacon 
szerezték be, attól függően, hogy a két 
mintakísérési módszer közül melyik van 
érvényben (tömegmérleg, book and 
claim).

a) az eltérő fenntarthatósági jellemzőkkel 
rendelkező nyersanyag szállítmányok vagy 
bioüzemanyagok összekeverése 
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megengedett;
b) a fenntarthatósági jellemzőkkel 
kapcsolatos információk és az a) pontban 
említett szállítmányok mérete a keverék 
vonatkozásában is megmarad; továbbá
c) biztosítani kell, hogy a keverékből 
kivont szállítmányok összege azonos 
fenntarthatósági jellemzőkkel kerüljön 
leírásra és ugyanolyan mennyiségben, 
mint a keverékhez adott összes szállítmány 
összege.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokra vonatkozó európai fenntarthatósági rendszernek el kell ismernie az 
ellátási rendszerben továbbított információk kezelésének mindkét gyakorlati rendszerét 
(tömegmérleg, book and claim), ahelyett, hogy csupán egyetlen egy módszert írnia elő.  Az 
üzemeltetők számára kellő rugalmasságot kell biztosítani azért, hogy minden esetben a 
legmegfelelőbb módszert alkalmazhassák, ezáltal is biztosítva, hogy a fenntartható 
bioüzemanyag termelése a leginkább költséghatékony módon történik. 

Módosítás 881
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Amennyiben a bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat 
figyelembe veszik a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett célokra, a 
tagállamoknak elő kell írniuk az 
üzemanyag ellátók számára annak 
bizonyítását, hogy ugyanolyan 
mennyiségű bioüzemanyagra a 15. 
cikkben meghatározott környezeti 
fenntarthatósági kritériumok teljesültek. 
Ebből a célból az üzemanyag ellátóknak át
kell adniuk a fenntarthatóságot bizonyító 
igazolásokat, amelyeket vagy közvetlenül 
attól bioüzemanyag ellátótól szerezték be, 
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amelynél a bioüzemanyagot vásárolták, 
vagy az igazolás-kereskedelmi piacon 
szerezték be, attól függően, hogy a két 
mintakísérési módszer közül melyik van 
érvényben (tömegmérleg, book and 
claim).

a) az eltérő fenntarthatósági jellemzőkkel 
rendelkező nyersanyag szállítmányok vagy 
bioüzemanyagok összekeverése 
megengedett;
b) a fenntarthatósági jellemzőkkel 
kapcsolatos információk és az a) pontban 
említett szállítmányok mérete a keverék 
vonatkozásában is megmarad; továbbá
c) biztosítani kell, hogy a keverékből 
kivont szállítmányok összege azonos 
fenntarthatósági jellemzőkkel kerüljön 
leírásra és ugyanolyan mennyiségben, 
mint a keverékhez adott összes szállítmány 
összege.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokra vonatkozó európai fenntarthatósági rendszernek el kell ismernie az 
ellátási rendszerben továbbított információk kezelésének mindkét gyakorlati rendszerét 
(tömegmérleg, book and claim), ahelyett, hogy csupán egyetlen egy módszert írnia elő.  Az 
üzemeltetők számára kellő rugalmasságot kell biztosítani azért, hogy minden esetben a 
legmegfelelőbb módszert alkalmazhassák, ezáltal is biztosítva, hogy a fenntartható 
bioüzemanyag termelése a leginkább költséghatékony módon történik. 

Módosítás 882
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat 
figyelembe veszik a 15. cikk (1) 
bekezdésében említett célokra, a 

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

tagállamoknak elő kell írniuk a gazdasági 
szereplők számára annak bizonyítását, 
hogy a 15. cikkben meghatározott 
környezeti és szociális fenntarthatósági 
kritériumok teljesültek. Ebből a célból a 
gazdasági szereplők számára tömegmérleg 
rendszer alkalmazását kell előírni a 
következők figyelembevételével:

Or. en

Módosítás 883
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. Minden energiatermelésre használt 
biomasszát figyelembe kell venni a 15. 
cikk (1) bekezdésében említett céloknál, a 
tagállamoknak elő kell írniuk a gazdasági 
szereplők számára annak bizonyítását, 
hogy a 15. cikkben meghatározott 
környezeti fenntarthatósági kritériumok 
teljesültek. Ebből a célból a gazdasági 
szereplők számára tömegmérleg rendszer 
alkalmazását kell előírni a következők 
figyelembevételével:

Or. en

Módosítás 884
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 885
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 2010-ben és 2012-ben 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak az (1) bekezdésben leírt 
tömegmérleg ellenőrzési módszer 
működéséről és annak lehetőségéről, hogy 
néhány vagy az összes nyersanyag- vagy 
bioüzemanyag-típussal kapcsolatban más 
ellenőrzési módszereket engedélyezzenek. 
Az értékelés során a Bizottság olyan 
ellenőrzési módszerek alkalmazását 
mérlegeli, amelyek keretében a 
fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsolatos 
információkat nem szükséges fizikailag az 
egyes szállítmányokhoz vagy keverékekhez 
rendelni.. Az értékelés során figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az ellenőrzési 
rendszer integritását és hatékonyságát az 
ipar indokolatlanul nagy terhelése nélkül 
kell biztosítani. . A jelentéshez adott 
esetben mellékelik az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, 
egyéb ellenőrzési módszerek 
engedélyezéséről szóló javaslatokat.

törölve
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Or. en

Módosítás 886
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 2010-ben és 2012-ben 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az (1) bekezdésben leírt 
tömegmérleg ellenőrzési módszer 
működéséről és annak lehetőségéről, hogy 
néhány vagy az összes nyersanyag- vagy 
bioüzemanyag-típussal kapcsolatban más 
ellenőrzési módszereket engedélyezzenek.
Az értékelés során a Bizottság olyan 
ellenőrzési módszerek alkalmazását 
mérlegeli, amelyek keretében a 
fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsolatos 
információkat nem szükséges fizikailag az 
egyes szállítmányokhoz vagy keverékekhez 
rendelni.. Az értékelés során figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az ellenőrzési 
rendszer integritását és hatékonyságát az 
ipar indokolatlanul nagy terhelése nélkül 
kell biztosítani. . A jelentéshez adott 
esetben mellékelik az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, 
egyéb ellenőrzési módszerek 
engedélyezéséről szóló javaslatokat.

2. A Bizottság 2010-ben és 2012-ben 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak leírt tömegmérleg és a book 
and claim ellenőrzési módszer 
működéséről.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokra vonatkozó európai fenntarthatósági rendszernek el kell ismernie az 
ellátási rendszerben továbbított információk kezelésének mindkét gyakorlati rendszerét 
(tömegmérleg, book and claim), ahelyett, hogy csupán egyetlen egy módszert írnia elő.  Az 
üzemeltetők számára kellő rugalmasságot kell biztosítani azért, hogy minden esetben a 
legmegfelelőbb módszert alkalmazhassák, ezáltal is biztosítva, hogy a fenntartható 
bioüzemanyag termelése a leginkább költséghatékony módon történik. 
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Módosítás 887
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság 2010-ben és 2012-ben 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az (1) bekezdésben leírt 
tömegmérleg ellenőrzési módszer 
működéséről és annak lehetőségéről, hogy 
néhány vagy az összes nyersanyag- vagy 
bioüzemanyag-típussal kapcsolatban más 
ellenőrzési módszereket engedélyezzenek.
Az értékelés során a Bizottság olyan 
ellenőrzési módszerek alkalmazását 
mérlegeli, amelyek keretében a 
fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsolatos 
információkat nem szükséges fizikailag az 
egyes szállítmányokhoz vagy keverékekhez 
rendelni.. Az értékelés során figyelmet kell 
fordítani arra, hogy az ellenőrzési 
rendszer integritását és hatékonyságát az 
ipar indokolatlanul nagy terhelése nélkül 
kell biztosítani. . A jelentéshez adott 
esetben mellékelik az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak címzett, 
egyéb ellenőrzési módszerek 
engedélyezéséről szóló javaslatokat.

2. A Bizottság 2010-ben és 2012-ben 
jelentést küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak leírt tömegmérleg és a book 
and claim ellenőrzési módszer 
működéséről.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokra vonatkozó európai fenntarthatósági rendszernek el kell ismernie az 
ellátási rendszerben továbbított információk kezelésének mindkét gyakorlati rendszerét 
(tömegmérleg, book and claim), ahelyett, hogy csupán egyetlen egy módszert írnia elő.  Az 
üzemeltetők számára kellő rugalmasságot kell biztosítani azért, hogy minden esetben a 
legmegfelelőbb módszert alkalmazhassák, ezáltal is biztosítva, hogy a fenntartható 
bioüzemanyag termelése a leginkább költséghatékony módon történik. 
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Módosítás 888
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság 2010-ben és 2012-ben jelentést 
küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az (1) bekezdésben leírt 
tömegmérleg ellenőrzési módszer 
működéséről és annak lehetőségéről, hogy 
néhány vagy az összes nyersanyag- vagy
bioüzemanyag-típussal kapcsolatban más 
ellenőrzési módszereket engedélyezzenek. 
Az értékelés során a Bizottság olyan 
ellenőrzési módszerek alkalmazását 
mérlegeli, amelyek keretében a 
fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsolatos 
információkat nem szükséges fizikailag az 
egyes szállítmányokhoz vagy 
keverékekhez rendelni.. Az értékelés során 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
ellenőrzési rendszer integritását és 
hatékonyságát az ipar indokolatlanul nagy 
terhelése nélkül kell biztosítani. . A 
jelentéshez adott esetben mellékelik az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
címzett, egyéb ellenőrzési módszerek 
engedélyezéséről szóló javaslatokat.

A Bizottság 2010-ben és 2012-ben jelentést 
küld az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak az (1) bekezdésben leírt 
tömegmérleg ellenőrzési módszer 
működéséről és annak lehetőségéről, hogy 
néhány vagy az összes nyersanyag-,
bioüzemanyag-típussal vagy egyéb 
folyékony bio-energiahordozóval
kapcsolatban más ellenőrzési módszereket 
engedélyezzenek. Az értékelés során a 
Bizottság olyan ellenőrzési módszerek 
alkalmazását mérlegeli, amelyek keretében 
a fenntarthatósági jellemzőkkel kapcsolatos 
információkat nem szükséges fizikailag az 
egyes szállítmányokhoz vagy 
keverékekhez rendelni. Az értékelés során 
figyelmet kell fordítani arra, hogy az 
ellenőrzési rendszer integritását és 
hatékonyságát az ipar indokolatlanul nagy 
terhelése nélkül kell biztosítani. . A 
jelentéshez adott esetben mellékelik az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
címzett, egyéb ellenőrzési módszerek 
engedélyezéséről szóló javaslatokat.

Or. de

Indokolás

A jövőbeni bizottsági jelentésnek figyelembe kell vennie az egyéb folyékony bio-
energiahordozókat is, hogy lefedje az egész spektrumot.
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Módosítás 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 890
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok megbízható információk 
benyújtását követelik meg a gazdasági 
szereplőktől, illetve előírják számukra, 
hogy kérésre bocsássák a többi tagállam 
rendelkezésére az információk 
előállításához használt adatokat. A
tagállamok előírják a gazdasági szereplők
számára, hogy az általuk benyújtott 
információk tekintetében dolgozzák ki a 
független audit megfelelő normáit, és 
mellékeljék az audit elvégzésével 
kapcsolatos bizonyítékokat. Az audit során
meg kell vizsgálni, hogy a gazdasági 
szereplők által használt rendszerek a 

3. A tagállamok megbízható információk 
benyújtását követelik meg a z üzemanyag-
ellátóktól, illetve előírják számukra, hogy 
kérésre bocsássák a többi tagállam 
rendelkezésére az információk 
előállításához használt adatokat. A
Bizottság iránymutatásokat fogad el a 
bioüzemanyag ellátók számára, hogy
ellenőrizze és jelentést készítsen az általuk
biztosított bioüzemanyagok 
fenntarthatósági adatairól, illetve 
akkreditált könyvvizsgálót bíz meg az
általuk az üzemanyag ellátók felé 
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pontosság, a megbízhatóság és a 
csalásbiztosság tekintetében megfelelnek-
e az előírásoknak. Értékelni kell továbbá a 
mintavétel gyakoriságát és módszerét és az 
adatok megbízhatóságát.

benyújtott információ ellenőrzésére.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell osztani e felelősséget az érvényes igazolás beszerzéséért felelős  
bioüzemanyag-ellátó és a közzétételi eljárás részeként beszolgáltató üzemanyag-ellátó között. 
Az ellenőrzésre, jelentéstételre és a hitelesítésre vonatkozó egységes páneurópai 
iránymutatások fenntartják a bioöüzemanyag összetevők és a kész üzemanyagok 
helyettesíthetőségét és felcserélhetőségét, kerülik a piactorzulást és megakadályozzák a 
működés korlátozását, valamint a fogyasztókat érintő felesleges kiadásokat. Az Európai Unió
jogalkotási keretének az EUSz 95. cikkét kell követnie.

Módosítás 891
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok megbízható információk 
benyújtását követelik meg a gazdasági 
szereplőktől, illetve előírják számukra, 
hogy kérésre bocsássák a többi tagállam 
rendelkezésére az információk 
előállításához használt adatokat. A 
tagállamok előírják a gazdasági szereplők 
számára, hogy az általuk benyújtott 
információk tekintetében dolgozzák ki a 
független audit megfelelő normáit, és 
mellékeljék az audit elvégzésével 
kapcsolatos bizonyítékokat. Az audit során 
meg kell vizsgálni, hogy a gazdasági 
szereplők által használt rendszerek a 
pontosság, a megbízhatóság és a 
csalásbiztosság tekintetében megfelelnek-e 
az előírásoknak. Értékelni kell továbbá a 
mintavétel gyakoriságát és módszerét és az 
adatok megbízhatóságát.

3. A tagállamok lépéseket tesznek annak 
biztosítására, hogy megbízható
információkat kapjanak a gazdasági 
szereplőktől, illetve előírják számukra, 
hogy kérésre bocsássák a többi tagállam 
rendelkezésére az információk 
előállításához használt adatokat. A 
tagállamok előírják a gazdasági szereplők 
számára, hogy az általuk benyújtott 
információk tekintetében dolgozzák ki a 
független audit megfelelő normáit, és 
mellékeljék az audit elvégzésével 
kapcsolatos bizonyítékokat. Az audit során 
meg kell vizsgálni, hogy a gazdasági 
szereplők által használt rendszerek a 
pontosság, a megbízhatóság és a 
csalásbiztosság tekintetében megfelelnek-e 
az előírásoknak. Értékelni kell továbbá a 
mintavétel gyakoriságát és módszerét és az 
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adatok megbízhatóságát.

Or. de

Indokolás

A gazdasági szereplők megbízhatóságot igényelnek, amely lehetővé teszi az előre tervezést, 
hogy biztosítani tudják a kért adatokat. 

Módosítás 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

Egyenlő vagy legalább egyenértékű kritériumokat kell használni (tömegmérleg) annak 
felmérésére, hogy eleget tettek-e a fenntarthatósági feltételeknek, tekintettel a harmadik 
országokból származó behozatalra. Elengedhetetlen, hogy az Európai Unióban alkalmazott 
fenntarthatósági kritériumokat megfelelően betartsák. Ezt szolgálja a 15. cikk (5) 
bekezdésének kiegészítése (4. módosítás).

Módosítás 893
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A Bizottság dönthet úgy, hogy a 
Közösség és harmadik országok között

4. A Bizottság két- vagy többoldalú 
megállapodásokat köt a Közösség és a



PE409.429v01-00 16/106 AM\731122HU.doc

HU

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

harmadik országok között annak 
biztosítása érdekében, hogy az említett 
országokban termelt nyersanyagokból 
előállított biomasszából származó energia 
megfeleljen a 15. cikk (3), (4), (7a) és (8) 
bekezdéseiben szereplő környezeti 
fenntarthatósági kritériumoknak. A 
megállapodások a KKV-k részvételét 
biztosító intézkedéseket is tartalmaznak 
majd.

Or. en

Módosítás 895
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Bármely olyan döntés, amely más nemzeti, multinacionális vagy nemzetközi rendszer
érdekében az ebben az irányelvben megállapított fenntarthatósági kritériumokat hatályon 
kívül helyezi, ezen irányelv hatályán túlmutató intézkedésnek minősül, és ezért ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak kell alávetni.
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Módosítás 896
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság ösztönzi azt, hogy a biomassza 
termékek előállításával kapcsolatban 
szabványokat megállapító önkéntes 
nemzeti vagy nemzetközi rendszerek 
pontos adatokat tartalmazzanak a 15. cikk
(2) bekezdése céljaira vagy bizonyítsák, 
hogy az energiacélú biomassza-
szállítmányok megfelelnek a 15. cikkben
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak.

Or. en

Módosítás 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 898
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság határozhat úgy, hogy a 
biomassza termékek termelésével 
kapcsolatban szabványokat megállapító 
önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 
rendszerek pontos adatokat tartalmaznak a 
15. cikk (2) bekezdése céljaira vagy 
bizonyítják, hogy a bioüzemanyag 
szállítmányok megfelelnek a 15. cikk (3) 
vagy (4) bekezdésében meghatározott 
környezeti fenntarthatósági 
kritériumoknak. Ilyen esetben a 
szabványok használatának a különböző 
szabványosítási-rendszerekkel való 
egyenlő eljáráson kell alapulnia, és nem 
vezethet hátrányos megkülönböztetéshez a 
bioüzemanyag-előállítás folyamatának 
egyetlen részében sem. 

Or. en

Indokolás

A mellékletben említett önkéntes nemzeti vagy nemzetközi szabványosítási-rendszerek főként a 
tanúsításra vonatkoznak.  A tanúsítás piaci alapú használatát kerülni kell, és csak olyan 
esetekben lehet használni, ahol a nemzeti jogszabályok és más nemzeti szabályozó 
keretrendszer nem tud megbízható igazolást nyújtani a bioüzemanyagok és más bio-
energiahordozók fenntartható eredetéről.

Módosítás 899
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság határozhat úgy, hogy az 
üvegházhatásúgáz-megtakarítás mérésére 

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

létrehozott nemzeti, multinacionális vagy 
nemzetközi rendszerek a 15. cikk céljaira 
pontos adatokat tartalmaznak, a 21. cikk 
(3) bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő bizottsági szabályozási eljárás 
értelmében.

Or. en

Módosítás 900
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a 21. cikk (3) bekezdésében 
említett ellenőrzéssel történő bizottsági 
szabályozási eljárás értelmében határozhat 
úgy, hogy az üvegházhatásúgáz-
megtakarítás mérésére létrehozott nemzeti, 
multinacionális vagy nemzetközi 
rendszerek a 15. cikk (2) bekezdése céljaira 
pontos adatokat tartalmaznak.

Or. en

Indokolás

Bármely olyan döntés, amely az ebben az irányelvben megállapított fenntarthatósági 
kritériumok más nemzeti, multinacionális vagy nemzetközi rendszerrel szembeni háttérbe 
szorítására szolgál, ezen irányelv hatályán túlmutató intézkedést tesz szükségessé, és ezért 
ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak kell alávetni.
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Módosítás 901
Lena Ek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elismeri, hogy 
bioüzemanyagok és más bio-
energiahordozók fenntartható eredete 
tanúsításának alapvetően nemzeti 
jogszabályokon és más nemzeti szabályozó 
keretrendszeren kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

A mellékletben említett önkéntes nemzeti vagy nemzetközi szabványosítási-rendszerek főként a 
tanúsításra vonatkoznak.  A tanúsítás piaci alapú használatát kerülni kell, és csak olyan 
esetekben lehet használni, ahol a nemzeti jogszabályok és más nemzeti szabályozó 
keretrendszer nem tud megbízható igazolást nyújtani a bioüzemanyagok és más bio-
energiahordozók fenntartható eredetéről.

Módosítás 902
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A Bizottság a (4) bekezdés alapján csak 
akkor fogad el határozatot, ha a szóban 
forgó megállapodás vagy rendszer 
megfelel a megbízhatóság, átláthatóság és 
a független audit tekintetében támasztott 
megfelelő normáknak. Az 
üvegházhatásúgáz-megtakarítás mérésére 
létrehozott rendszereknek meg kell 
továbbá felelniük a VII. mellékletben 
meghatározott módszertani 
követelményeknek.

törölve
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Or. de

Indokolás

Ld. a 16. cikk (5) bekezdésének módosítását.

Módosítás 903
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

Összhangban a 16. cikk (5) és (6) bekezdésének módosításaival.

Módosítás 904
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. A (4) bekezdés alapján meghozott 
határozatokat a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően, illetve az 
CEN európai szabványügyi testület 
ajánlásai alapján fogadják el, amely 
felülvizsgálja az egyéb nemzeti és 
nemzetközi rendszerekbe beágyazott 
fenntarthatósági kritériumokat és az 
ellenőrzési folyamatokat. Az ilyen 
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határozatok legfeljebb 5 éves időtartamra 
érvényesek.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy összhang legyen a CEN bioüzemanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumokra irányuló hatásköre és – tekintetve a bioüzemanyagokra és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági kritériumoknak való 
megfelelést – az ezen irányelv keretében tett határozatok között, e határozatokat ajánlatos a 
CEN ajánlásaira alapozni, amelyek célja a fenntarthatóságot megállapító kritériumokra 
vonatkozó egységes ismérvek, indikátorok és módszertan kidolgozása, valamint annak 
bemutatása, hogy ezeket alkalmazzák.

Módosítás 905
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. A (4) bekezdés alapján meghozott 
határozatokat a 21. cikk (2) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően, illetve az 
CEN európai szabványügyi testület 
ajánlásai alapján fogadják el, amely 
felülvizsgálja az egyéb nemzeti és 
nemzetközi rendszerekbe beágyazott 
fenntarthatósági kritériumokat és az 
ellenőrzési folyamatokat. Az ilyen 
határozatok legfeljebb 5 éves időtartamra 
érvényesek.

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy összhang legyen a CEN bioüzemanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumokra irányuló hatásköre és – tekintetve a bioüzemanyagokra és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági kritériumoknak való 
megfelelést – az ezen irányelv keretében tett határozatok között, e határozatokat ajánlatos a 
CEN ajánlásaira alapozni, amelyek célja a fenntarthatóságot megállapító kritériumokra 
vonatkozó egységes ismérvek, indikátorok és módszertan kidolgozása, valamint annak 
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bemutatása, hogy ezeket alkalmazzák.

Módosítás 906
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. A (4) bekezdés alapján meghozott 
határozatokat a 21. cikk (3) bekezdésében 
említett, ellenőrzéssel történő bizottsági 
szabályozási eljárásnak megfelelően 
fogadják el. Az ilyen határozatok 
legfeljebb 5 éves időtartamra érvényesek és 
visszavonhatóak az Európai Bizottság, a 
21. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
bizottság vagy az Európai Parlament 
kezdeményezésére bármikor, ha a 
program hitelessége megkérdőjeleződik.

Or. en

Módosítás 907
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

6. A (4) bekezdés alapján meghozott 
határozatokat a 21. cikk (3) bekezdésében 
említett eljárásnak megfelelően fogadják 
el. Az ilyen határozatok legfeljebb 5 éves 
időtartamra érvényesek és visszavonhatóak 
az Európai Bizottság, a 21. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott bizottság 
vagy az Európai Parlament
kezdeményezésére bármikor, ha a 
program hitelessége megkérdőjeleződik.

Or. en
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Indokolás

Fontos, hogy gyorsan lehessen reagálni, ha előre nem látott kérdések merülnek fel a 
bioüzemanyagok fenntarthatósága kapcsán.

Módosítás 908
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A 16. cikk (6) bekezdése kimondja, hogy a nemzetközi megállapodásokban és rendszerekben 
foglalt határozatok legfeljebb egy 5 éves időszakra érvényesek. Ezeket a határozatokat abban 
az esetben vonják vissza korábban, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a megállapodások és 
rendszerek nem tesznek eleget a szükséges követelményeknek vagy a megbízhatóság, 
átláthatóság és független audit tekintetében megfelelő fenntarthatósági szabványoknak.
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Módosítás 909
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Ha egy gazdasági szereplő a (4) 
bekezdés alapján hozott határozat tárgyát 
képező megállapodásnak vagy 
rendszernek megfelelően nyert 
bizonyítékokat vagy adatokat ajánl fel, a 
tagállam nem kötelezi az adatszolgáltatót 
arra, hogy további bizonyítékokkal 
támassza alá a vonatkozó környezeti 
fenntarthatósági kritériumnak való 
megfelelést.

törölve

Or. de

Indokolás

A harmadik országokból származó behozatalra vonatkozó rendelkezések nincsenek 
meghatározva. A harmadik országokkal kötendő megállapodások tekintetében nem említik a 
kritériumokat, amelyeknek eleget kell tenni, különösen a tömegmérleget. Ha kizárólag az 
Európai Unióból származó termékeket vetik alá szigorú követelményeknek a tömegmérleg 
szerinti igazolás vonatkozásában, ez a harmadik országból származó ellátókat jelentős 
versenybeli előnyökhöz juttatja.

Módosítás 910
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Ha egy gazdasági szereplő a (4) 
bekezdés alapján hozott határozat tárgyát 
képező megállapodásnak vagy rendszernek 
megfelelően nyert bizonyítékokat vagy 
adatokat ajánl fel, a tagállam nem kötelezi 
az adatszolgáltatót arra, hogy további 
bizonyítékokkal támassza alá a vonatkozó 
környezeti fenntarthatósági kritériumnak 

7. Ha egy bioüzemanyag ellátó a (4) 
bekezdés alapján hozott határozat tárgyát 
képező megállapodásnak vagy rendszernek 
megfelelően nyert bizonyítékokat vagy 
adatokat ajánl fel, a tagállam nem kötelezi 
az adatszolgáltatót arra, hogy további 
bizonyítékokkal támassza alá a vonatkozó 
környezeti fenntarthatósági kritériumnak 
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való megfelelést. való megfelelést.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell osztani e felelősséget az érvényes igazolás beszerzéséért felelős  
bioüzemanyag-ellátó és az igazolást a megfelelés biztosítása érdekében a közzétételi eljárás  
részeként beszolgáltató üzemanyag-ellátó között.

Módosítás 911
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Egy tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezése alapján a Bizottság 
megvizsgálja egy bioüzemanyag vagy más 
folyékony bio-energiahordozó 
tekintetében a 15. cikk alkalmazását, és a 
kérelem beérkezésétől számított hat 
hónapon belül – a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően – határozatot hoz arról, hogy 
az érintett tagállam a szóban forgó 
bioüzemanyagot vagy folyékony bio-
energiahordozót figyelembe veheti-e a 15. 
cikk (1) bekezdésében említett célokra.

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem célja, hogy a 15. cikk (1) bekezdésében megállapított fenntarthatósági 
kritériumoknak eleget tevő bármely, fenntartható bioüzemanyagot kizárjon.

Az irányelv sikerességéhez egyértelmű, igazolható, végrehajtható feltételeket kell szabni, 
amelyek nem tesznek lehetővé különféle értelmezéseket. Bármely, e feltételeknek eleget tevő 
bioüzemanyagot el kell fogadni.  Nincs szükség a 15. cikk (8) bekezdésére, és ezért azt törölni 
kell.

A 16.cikk (4) bekezdése rugalmasságot biztosít a Bizottság számára, hogy a tengerentúli 
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bioüzemanyag forrásokat, amelyeknek eleget kell tenni a 2020-as célkitűzéseknek, kezelje.  
Nincs szükség arra, hogy ennél több hatáskörrel ruházzák fel a Bizottságot.

Módosítás 912
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Egy tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezése alapján a Bizottság 
megvizsgálja egy bioüzemanyag vagy más 
folyékony bio-energiahordozó tekintetében 
a 15. cikk alkalmazását, és a kérelem 
beérkezésétől számított hat hónapon belül 
– a 21. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárásnak megfelelően – határozatot hoz 
arról, hogy az érintett tagállam a szóban 
forgó bioüzemanyagot vagy folyékony bio-
energiahordozót figyelembe veheti-e a 15. 
cikk (1) bekezdésében említett célokra.

8. Egy tagállam kérelmére vagy saját 
kezdeményezése alapján a Bizottság 
megvizsgálja egy biomassza,
bioüzemanyag vagy más folyékony bio-
energiahordozó tekintetében a 15. cikk 
alkalmazását, és a kérelem beérkezésétől 
számított hat hónapon belül – a 21. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően – határozatot hoz arról, hogy 
az érintett tagállam a szóban forgó 
bioüzemanyagot vagy folyékony bio-
energiahordozót figyelembe veheti-e a 15. 
cikk (1) bekezdésében említett célokra.

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 913
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. Az Európai Bizottság kijelöl egy 
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független szakértőkből álló bizottságot, 
amely kifejleszt egy mechanizmust a 
bioenergia földhasználati változásokra, 
valamint a természetes erdők vagy más 
természetes ökoszisztémák rombolására 
kifejtett közvetett hatásainak pontos 
felmérése és kezelése érdekében, amelyet 
legkésőbb 2010. december 31-ig kell 
alkalmazni. Különösen fontos az, hogy e 
mechanizmus a közvetett hatásokat is 
tartalmazza.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 914
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A biomasszából származó energia
üvegházhatást okozó gázokra gyakorolt 

hatásának kiszámítása.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 915
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 916
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a bioüzemanyagok esetében, ahol a 
bioüzemanyag előállítási módra 
vonatkozó, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítás 
alapértelmezett értéke a VII. melléklet A. 

törölve
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vagy B. részében került meghatározásra, 
ennek az alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 917
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(a) a bioüzemanyagok esetében, ahol a 
bioüzemanyag előállítási módra vonatkozó, 
az üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás alapértelmezett 
értéke a VII. melléklet A. vagy B. részében 
került meghatározásra, illetve ahol az 
azokra a bioüzemanyagra a VII. melléklet 
C. része 7. pontjával összhangban 
számított el  értéke nulla vagy annál 
kevesebb, ennek az alapértelmezett 
értéknek az alkalmazásával;

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyag üvegházhatásúgáz-megtakarítás alapértelmezett értékének figyelembe kell 
vennie a földhasználat megváltozását. A Tanács ezt mint fő hiányosságot azonosította, amely 
lehetővé teszi a szénkészletek pusztulását.
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Módosítás 918
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

a) a biomasszából származó energia
esetében, ahol a biomasszából származó 
energia előállítási módra vonatkozó, az 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítás alapértelmezett 
értéke a VII. melléklet A. vagy B. részében 
került meghatározásra, ennek az 
alapértelmezett értéknek a földhasználat 
közvetett megváltozására vonatkozó 
mutatóval való szorzata alkalmazásával;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 919
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) a VII. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges érték alkalmazásával; 
vagy

(b) a VII. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges értéknek a 
földhasználat közvetett megváltozására 
vonatkozó mutatóval való szorzata
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alkalmazásával; vagy

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 920
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a VII. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően a 
következőképpen kiszámított érték 
alkalmazásával: az előállítási folyamat 
egyes lépéseihez kiszámított tényleges 
értékek és az előállítási folyamat többi 
lépéséhez a VII. melléklet D. vagy E. 
részében szereplő diszaggregált 
alapértelmezett értékek összege.

c) a VII. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően a 
következőképpen kiszámított érték 
alkalmazásával: az előállítási folyamat 
egyes lépéseihez kiszámított tényleges 
értékek és az előállítási folyamat többi 
lépéséhez a VII. melléklet D. vagy E. 
részében szereplő diszaggregált 
alapértelmezett értékek összege, minden 
érték megszorozva a földhasználat 
közvetett megváltozására vonatkozó 
mutatóval.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 921
Dorette Corbey

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) A földhasználat közvetett 
megváltozásának mutatóját kétévente 
számítják ki, az élelmiszerekből és 
nyersanyagból származó energia 
előállítása következtében történő 
földhasználatbeli növekedést elosztva az 
élelmiszer- és nyersanyagtermelés 
következtében történő földhasználat 
növekedés, valamint a biomasszából 
származó energia előállítása 
következtében történő növekedés 
összegével.
A határozat hatálybalépésekor a mutató 
1,0 lesz, és első alkalommal azután 2 évvel 
számolják majd újra a globális 
földhasználat és a földhasználat-változás 
alapján.
2010 előtt a Bizottság közzéteszi majd a 
földhasználat közvetett megváltozása 
faktorának kiszámítására vonatkozó 
módszertant, figyelembe véve annak 
lehetséges szükségességét, hogy kizárják a 
megrongált földterületeket és annak 
módját, hogy különbséget tegyenek a 
különféle típusú földterületek és 
földhasználatok között.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 922
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) Ez feltételezi, hogy az előállítási 
folyamat azonos azzal az előállítási 
folyamattal, amelyen a VI. melléklet D, 
illetve E részében az előállítási folyamat 
más lépéseire megállapított diszaggregált 
alapértelmezett értékek alapulnak.

Or. de

Indokolás

Az értékeket úgy állapították meg, hogy a különféle előállítási folyamatokra vonatkozó 
juttatásokat vették figyelembe (sajátos üzemszerkezet és átalakítási mutatók/tényezők alapján) 
Ezeket az értékeket azonban csak akkor lehet figyelembe venni, ha az előállítási módok és az 
átalakító üzem azonos. Minden e vonatkozású eltérés használhatatlanná teszi az értékeket.
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Módosítás 923
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 924
Herbert Reul

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megbízza a CEN európai 
szabványügyi testületet, hogy alakítson ki 
egy egyértelmű és pontos folyamatot a 
következőkre:
a) a jellemző értékek kiszámítása a VII. 
melléklet C. részében alkalmazott elvek 
alapján;
b) az alapértelmezett értékek jellemző 
értékekből történő kiszámítása;
javasolt eltéréseknek az alapértelmezett 
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értékekből, az adatok és a módszertan 
szempontjából, valamint a VII C. 
mellékletben szereplő elvek tiszteletben 
tartásával történő benyújtása és 
elbírálása.

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. A műtrágyák GHG-
lábnyomára vonatkozó becsléseknek például jelentős hatásuk lehet. Módszertani kérdések is 
felmerülnek. A nyomon követhetőség probléma lehet.  Javasolt a jellemző értékek 
alkalmazása, azok rendszeres felülvizsgálata, az ipar változásainak megfelelő kezelése 
érdekében.

Módosítás 925
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megbízza a CEN európai 
szabványügyi testületet, hogy alakítson ki 
egy egyértelmű és pontos folyamatot a 
következőkre:
a) a jellemző értékek kiszámítása a VII. 
melléklet C. részében alkalmazott elvek 
alapján;
b) az alapértelmezett értékek jellemző 
értékekből történő kiszámítása;
javasolt eltéréseknek az alapértelmezett 
értékekből, az adatok és a módszertan 
szempontjából, valamint a VII C. 
mellékletben szereplő elvek tiszteletben 
tartásával történő benyújtása és 
elbírálása.

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. A műtrágyák GHG-
lábnyomára vonatkozó becsléseknek például jelentős hatásuk lehet. Módszertani kérdések is 
felmerülnek. A nyomon követhetőség probléma lehet.  Javasolt a jellemző értékek 
alkalmazása, azok rendszeres felülvizsgálata, az ipar változásainak megfelelő kezelése 
érdekében.

Módosítás 926
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2. Legkésőbb 2009. december 31-ig a 
tagállamok benyújtják a használaton 
kívüli, erodált vagy gyengén termő 
földterületek listáját, amely területeken az 
energianövények termesztése nettó 
szénkibocsátási hasznot eredményez; a
listát az összeállításához alkalmazott 
módszer és adatok leírása kíséri A 
módszernek figyelembe kell vennie a talaj 
jellemzőit, az éghajlatot és a várt 
nyersanyag hozamokat.

Or. en
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Módosítás 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

(a) a Közösségen kívül; vagy
(b) a Közösségnek a (2) bekezdésben 
említett listákban szereplő régióiban.
A fenti két albekezdés egyikének hatálya 
alá sem tartozó bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók esetében a 
termeléshez megállapított tényleges 
értékeket kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 928
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Indokolás

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

Módosítás 929
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ba) a Közösségben a tagállamok által 
alacsony termelékenységűnek nyilvánított 
régiók,

Or. en

Indokolás

E módosítás szükséges, hogy a helyi alapanyagok ne kerüljenek kizárásra, és hogy ne 
torzuljon a verseny az átlagnál alacsonyabb termelékenységű mezőgazdasági régiók között.

Módosítás 930
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A fenti két albekezdés egyikének hatálya 
alá sem tartozó bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók esetében a 
termeléshez megállapított tényleges 
értékeket kell alkalmazni.

A fenti két albekezdés egyikének hatálya 
alá sem tartozó biomassza,
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók esetében a termeléshez 
megállapított tényleges értékeket kell 
alkalmazni.
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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 931
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A földhasználat közvetett 
megváltozása miatt fellépő kibocsátás 
hozzáadandó valamennyi biomasszából 
származó, a közlekedésben felhasznált 
üzemanyaghoz ott, ahol a földhasználat 
közvetlen megváltozása nem 
alkalmazható, hacsak a termelés nem 
olyan alapanyagokon – például 
hulladékon – nyugszik, amelyekhez nincs 
szükség szántóföldre, legelőre vagy 
állandó kultúrára.

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásához kapcsolódó üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
minden biomasszából származó, a közlekedésben felhasznált üzemanyagra vonatkozik, kivéve 
a használaton kívüli, erodált, vagy gyengén termő földterületen megtermelt nyersanyagból 
előállított üzemanyagokat, mivel ebben az esetben a termelők bizonyítani tudják a 
fölhasználat közvetlen megváltozásából eredő, kedvező széndioxid-csökkentő hatást.
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Módosítás 932
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet
B. és E. részének becsült jellemző és
alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a 
feldolgozásból származó kibocsátásokra, és 
szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

4. Legkésőbb 2010. december 31-ig, majd 
azt követően kétévente a Bizottság
felülvizsgálja a VII. melléklet jellemző és 
alapértelmezett értékeit, különös figyelmet 
fordítva a termelésből származó 
kibocsátásokra. A termeléssel kapcsolatos 
jellemző és alapértelmezett értékek 
tekintetében a Bizottság 2010. december 
31-ig előterjeszti a regionális és 
klimatikus feltételeket tükröző új 
értékeket. A felülvizsgálati eljárás 
folyamán egyaránt ki kell kérni a 
harmadik országok és a Közösség 
termelőinek véleményét. A Bizottság ezen 
túlmenően értékelést készít – és szükség 
esetén javaslatot tesz – a fenntartható és 
organikus mezőgazdasági módszerek 
jellemző és alapértelmezett értékeit 
illetően. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. A 
földhasználat közvetett megváltozása miatt 
fellépő kibocsátási értékek a VII. 
melléklet C. részében meghatározottak 
szerint szintén felülvizsgálatra és a 
földhasználathoz és/vagy alapanyaghoz 
kötődő speciális tényezőkhöz történő 
kiigazításra szorulnak.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javasolja igen általános (átlagolt) értékeket javasol a termelésre vonatkozóan, de 
ezek és távolról sem tükrözik a jelentős környezeti eltéréseket. A gazdasági szereplők számára 
igen nehéz és költséges a termelésből eredő tényleges kibocsátás mérése. A Bizottság ezért 
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olyan regionális termelési értékeket javasoljon, amelyek pontosabban tükrözik a 
különbségeket. Továbbá a földhasználat közvetett megváltozása miatt fellépő kibocsátási 
értékeket a speciális alapanyagok fölhasználatára vonatkozó követelményekhez kell igazítani.

Módosítás 933
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet 
B. és E. részének becsült jellemző és 
alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a 
feldolgozásból származó kibocsátásokra, és 
szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a 17.1 cikk 
alapján a CEN európai szabványügyi 
testület által kifejlesztett folyamattal 
összhangban végzett felülvizsgálat 
alapján, a VII. melléklet B. és E. részének 
becsült jellemző és alapértelmezett 
értékeiről, különös figyelmet fordítva a 
közlekedésből és a feldolgozásból 
származó kibocsátásokra, és szükség esetén 
dönthet az értékek korrekciójáról Az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ilyen 
intézkedést a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ugyanezt a folyamatot kell használni a jellemző és alapértelmezett értékek első 
megállapítására, majd későbbi felülvizsgálatára. 
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Módosítás 934
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet 
B. és E. részének becsült jellemző és 
alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a 
feldolgozásból származó kibocsátásokra, és 
szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a 17.1 cikk 
alapján a CEN európai szabványügyi 
testület által kifejlesztett folyamattal 
összhangban végzett felülvizsgálat 
alapján, a VII. melléklet B. és E. részének 
becsült jellemző és alapértelmezett 
értékeiről, különös figyelmet fordítva a 
közlekedésből és a feldolgozásból 
származó kibocsátásokra, és szükség esetén 
dönthet az értékek korrekciójáról Az 
irányelv nem alapvető fontosságú 
elemeinek módosítására irányuló ilyen 
intézkedést a 21. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Ugyanezt a folyamatot kell használni a jellemző és alapértelmezett értékek első 
megállapítására, majd későbbi felülvizsgálatára. 

Módosítás 935
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet 
B. és E. részének becsült jellemző és 
alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a 

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig, majd 
ezt követően kétévente a Bizottság jelentést 
készít a VII. melléklet B. és E. részének 
becsült jellemző és alapértelmezett 
értékeiről, különös figyelmet fordítva a 
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feldolgozásból származó kibocsátásokra, és 
szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

közlekedésből és a feldolgozásból 
származó kibocsátásokra, és szükség esetén 
dönthet az értékek korrekciójáról. 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. de

Indokolás

A rendszeres ellenőrzés és az értékek kiigazításának lehetősége megbízható alapot nyújt a 
bioüzemanyagok és más folyékony bio-energiahordozók fenntarthatóságának 
megállapítására.

Módosítás 936
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet
B. és E. részének becsült jellemző és 
alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a 
feldolgozásból származó kibocsátásokra, és 
szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet
A., B., D. és E. részének becsült jellemző 
és alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a 
feldolgozásból származó kibocsátásokra, és 
szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. sl

Indokolás

Az algákból készült bioüzemanyagoknak nagyon jó CO2 eredményük van, ezért használatuk 
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előmozdítható a hozzájárulásuk kétszeres beszámítása révén.

Módosítás 937
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet
B. és E. részének becsült jellemző és 
alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a 
feldolgozásból származó kibocsátásokra, és 
szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

4. Legkésőbb 2012. december 31-ig a 
Bizottság jelentést készít a VII. melléklet
A., B., D. és E. részének becsült jellemző 
és alapértelmezett értékeiről, különös 
figyelmet fordítva a közlekedésből és a 
feldolgozásból származó kibocsátásokra, és 
szükség esetén dönthet az értékek 
korrekciójáról. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az irányelv lehetővé tegye a jellemző és alapértelmezett értékek frissítését, nem 
csak a későbbi bioüzemanyag előállítási módok miatt, hanem a már meglévők miatt is.

Módosítás 938
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A VII. melléklet kiigazítható a műszaki 
vagy tudományos fejlődés 
figyelembevétele érdekében. Az irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ilyen intézkedést a 

5. A VII. melléklet kiigazítható a műszaki 
vagy tudományos fejlődés 
figyelembevétele érdekében. Az irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ilyen intézkedést a 
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21. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Az alapértelmezett értékek VII. 
mellékletben szereplő listájának 
módosítása vagy kiegészítése során a 
következő szabályok betartásával kell 
eljárni:

21. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni a 17.1 cikk alapján, a CEN 
európai szabványügyi testület által 
kifejlesztett folyamat, valamint a CEN 
ajánlásainak alapos figyelembe vételével. 
Az alapértelmezett értékek VII. 
mellékletben szereplő listájának 
módosítása vagy kiegészítése során a 
következő szabályok betartásával kell 
eljárni:

Or. en

Indokolás

A CEN előírások vonatkoznak a címkézési eljárásokra. Az egyértelműség érdekében a 
fogyasztók számára csak akkor kell kötelezővé tenni a címkézést, ha az üzemanyag nem tesz 
eleget a szabványelőírásoknak. Ez lehetővé tenné a CEN előírások megváltoztatását, az 
irányelv megváltoztatásának szükségessége nélkül. Vannak bioüzemanyagok, amelyek 
keverhetők 10%-nál nagyobb térfogatszázalékban is, és mégis eleget tesznek a CEN 
előírásoknak, és ezért nem tesznek külön címkézést szükségessé.

Módosítás 939
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A VII. melléklet kiigazítható a műszaki 
vagy tudományos fejlődés 
figyelembevétele érdekében. Az irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ilyen intézkedést a 
21. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Az alapértelmezett értékek VII. 
mellékletben szereplő listájának 
módosítása vagy kiegészítése során a 
következő szabályok betartásával kell 
eljárni:

5. A VII. melléklet kiigazítható a műszaki 
vagy tudományos fejlődés 
figyelembevétele érdekében. 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 17.cikk (1) bekezdése alapján, 
a CEN európai szabványügyi testület által 
kifejlesztett folyamat, valamint a CEN 
ajánlásainak alapos figyelembe vételével. 
Az alapértelmezett értékek VII. 
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mellékletben szereplő listájának 
módosítása vagy kiegészítése során a 
következő szabályok betartásával kell 
eljárni:

Or. en

Indokolás

A VII. melléklet felülvizsgálatát egy jól meghatározott és egységes folyamat alapján kell 
végrehajtani, amelyet a CEN hatáskörének részeként határoznak meg.

Módosítás 940
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. A VII. melléklet kiigazítható a műszaki 
vagy tudományos fejlődés 
figyelembevétele érdekében. Az irányelv 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ilyen intézkedést a 
21. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni. Az alapértelmezett értékek VII. 
mellékletben szereplő listájának 
módosítása vagy kiegészítése során a 
következő szabályok betartásával kell 
eljárni:

5. A VII. melléklet kiigazítható a műszaki 
vagy tudományos fejlődés 
figyelembevétele érdekében, és 
tartalmaznia kell a bioüzemanyagok 
előállítására és hasonló vagy más 
nyersanyagokra vonatkozó értékek 
bevezetését. Az irányelv nem alapvető 
fontosságú elemeinek módosítására 
irányuló ilyen intézkedést a 21. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni. Az 
alapértelmezett értékek VII. mellékletben 
szereplő listájának módosítása vagy 
kiegészítése során a következő szabályok 
betartásával kell eljárni:

Or. de

Indokolás

A 17. cikk (5) bekezdéséhez fűzött módosítás csak olyan hozzájárulások esetében teszi 
lehetővé a jellemző szabványértékek alkalmazását, amelyek a teljes kibocsátáshoz viszonyítva 
csekélyek.
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Módosítás 941
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) ha egy tényezőnek a teljes 
kibocsátáshoz való hozzájárulása kicsi, 
vagy ha a változás csekély, illetve ha 
tényleges értékek megállapítása 
túlságosan költséges volna vagy 
nehézségekkel járna, az alapértelmezett 
értékek a normál termelési eljárásokra
jellemző alapértelmezett értékek;

(a) ha egy tényezőnek a teljes 
kibocsátáshoz való hozzájárulása 5%-nál 
kisebb, vagy ha a változás gyakorlatilag 
nem észlelhető, az alapértelmezett értékek 
a normál termelési eljárásokra jellemző
alapértelmezett értékek;

Or. en

Indokolás

Pontosabb iránymutatás szükséges a komitológiában az alapértelmezett értékek 
felülvizsgálatára.

Módosítás 942
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Az alapértelmezett értékeket következetes szabály alapján, nagy óvatossággal úgy kell 
megállapítani, hogy azok ne kedvezzenek a legrosszabbul teljesítőknek.
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Módosítás 943
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

2. A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy az V. mellékletben 
meghatározott követelményeknek 
megfelelő dízel üzemanyag legkésőbb 
2010. december 31-ig hozzáférhető legyen 
minden, legalább két dízel üzemanyagot 
forgalmazó kúttal rendelkező 
töltőállomáson. 
3. A tagállamoknak gondoskodniuk kell 
arról, hogy a VI. mellékletben 
meghatározott előírásoknak megfelelő 
dízel üzemanyag vagy legalább 5 
térfogatszázalék bioüzemanyagot 
tartalmazó egyéb dízel üzemanyag 
legkésőbb 2014. december 31-ig 
hozzáférhető legyen minden, több mint két 
dízel üzemanyagot forgalmazó kúttal 
rendelkező töltőállomáson.
4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára 
a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok 
hozzájárulását az egyéb bioüzemanyagok 
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hozzájárulásához viszonyítva kétszeresen 
kell figyelembe venni.

Or. it

Indokolás

Az irányelvnek általános célkitűzéseket kell megállapítania a bioüzemanyagokra, és 
egyértelművé kell tennie, hogy ezek bármely bioüzemanyag használatával elérhetők, feltéve 
ha környezetvédelmi szempontból és szociálisan fenntartható módon állították elő.  Az 
üzemanyagokról szóló irányelvnek meg kell szabnia mindkét környezetvédelmi szempontból 
fontos paramétert, valamint azon üzemanyagokra vonatkozó címkézési előírást, amelyek nem 
tesznek eleget a CEN EN228 és EN590-es szabványnak.

Módosítás 944
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

1. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy a lakosság tájékoztatást kapjon a 
bioüzemanyagok és a más megújuló 
közlekedési célú üzemanyagok 
rendelkezésre állásáról, amennyiben az 
ásványolaj-származékokhoz hozzákevert 
bioüzemanyag százalékos aránya 
meghaladja a CEN európai szabványügyi 
testület által  a termékleírásban 
megállapított a határértéket.

Or. en

Indokolás

A CEN előírások vonatkoznak a címkézési eljárásokra. Az egyértelműség érdekében a 
fogyasztók számára csak akkor kell kötelezővé tenni a címkézést, ha az üzemanyag nem tesz 
eleget a szabvány előírásoknak. Ez lehetővé tenné a CEN előírások megváltoztatását, az 
irányelv megváltoztatásának szükségessége nélkül. Vannak bioüzemanyagok, amelyek 
keverhetők 10%-nál nagyobb térfogatszázalékban is, és mégis eleget tesznek a CEN 
előírásoknak, és ezért nem tesznek külön címkézést szükségessé.
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Módosítás 945
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a zsírsav-metil-észter (FAME) határ nem megfelelő paraméter a levegő minőségének 
javításához, nincs nyilvánvaló indok a FAME dízel-üzemanyagokra vonatkozó előírások 
részeként történő szabályozására. A CEN a megfelelő szerv a „célnak megfelelő” 
paraméterek technikai feltételeinek megállapítására, mint például a FAME határérték. 
Ahelyett, hogy új és különálló fokozatú dízel-üzemanyagokat hozna létre (V+VI. melléklet), a 
hatályos CEN előírásokon belül felül kell vizsgálni, és emelni kell a FAME határértékeket 
(EN590).

Módosítás 946
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. it

Indokolás

A technikai előírásokat a bioüzemanyagokról szóló irányelvnek kell tartalmaznia.

Módosítás 947
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a zsírsav-metil-észter (FAME) határ nem megfelelő paraméter a levegő minőségének 
javításához, nincs nyilvánvaló indok a FAME dízel-üzemanyagokra vonatkozó előírások 
részeként történő szabályozására. A CEN a megfelelő szerv a „célnak megfelelő” 
paraméterek technikai feltételeinek megállapítására, mint például a FAME határérték. 
Ahelyett, hogy új és különálló fokozatú dízel-üzemanyagokat hozna létre (V+VI. melléklet), a 
hatályos CEN előírásokon belül felül kell vizsgálni, és emelni kell a FAME határértékeket 
(EN590).
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Módosítás 948
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek technológiai szempontból semlegesnek kell maradnia, és nem részesíthet 
előnyben semmilyen bioüzemanyag lehetőséget sem. Továbbá, a V. és VI. mellékletben 
javasolt értékek nem felelnek meg minden esetben, például az északi téli körülmények között 
nem lehetne ezeket az üzemanyagokat használni.

Módosítás 949
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Indokolás

Az irányelvnek technológiai szempontból semlegesnek kell maradnia, és nem részesíthet 
előnyben semmilyen bioüzemanyag lehetőséget sem. Továbbá, a V. és VI. mellékletben 
javasolt értékek nem felelnek meg minden esetben, például az északi téli körülmények között 
nem lehetne ezeket az üzemanyagokat használni.

Módosítás 950
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. it

Indokolás

A technikai előírásokat a bioüzemanyagokról szóló irányelvnek kell tartalmaznia.

Módosítás 951
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Mivel a zsírsav-metil-észter (FAME) határ nem megfelelő paraméter a levegő minőségének 
javításához, nincs nyilvánvaló indok a FAME dízel-üzemanyagokra vonatkozó előírások 
részeként történő szabályozására. A CEN a megfelelő szerv a „célnak megfelelő” 
paraméterek technikai feltételeinek megállapítására, mint például a FAME határérték.
Ahelyett, hogy új és különálló fokozatú dízel-üzemanyagokat hozna létre (V+VI. melléklet), a 
hatályos CEN előírásokon belül felül kell vizsgálni, és emelni kell a FAME határértékeket 
(EN590).

Módosítás 952
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

Mivel a zsírsav-metil-észter (FAME) határ nem megfelelő paraméter a levegő minőségének 
javításához, nincs nyilvánvaló indok a FAME dízel-üzemanyagokra vonatkozó előírások 
részeként történő szabályozására. A CEN a megfelelő szerv a „célnak megfelelő” 
paraméterek technikai feltételeinek megállapítására, mint például a FAME határérték. 
Ahelyett, hogy új és különálló fokozatú dízel-üzemanyagokat hozna létre (V+VI. melléklet), a 
hatályos CEN előírásokon belül felül kell vizsgálni, és emelni kell a FAME határértékeket 
(EN590).

Módosítás 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 954
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. a (2) és a (3) bekezdés értelemszerűen 
alkalmazandó a bioetanol tartalmú benzin 
esetében, 

Or. de
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Indokolás

A bioüzemanyag célkitűzések eléréséhez elengedhetetlen annak biztosítása, hogy a 
bioüzemanyag összetevőket tartalmazó benzin állandóan rendelkezésre álljon minden 
töltőállomáson.

Módosítás 955
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. de

Indokolás

A kettes mutató nem hagyományos bioüzemanyagok hozzájárulására történő alkalmazásának 
a célja, hogy a (49) preambulumbekezdéssel összhangban növeljék az eredményességet.  Ez 
azt jelenti, hogy ilyen esetekben feltételezett kibocsátás csökkentést alkalmaznak.  Más szóval, 
a számított kibocsátás csökkentés 50%-át valójában nem érik el. Ez a nem hagyományos 
bioüzemanyagagok javára súlyosan torzítja a bioüzemanyagok között az optimális 
kibocsátásért folyó versenyt. 
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Módosítás 956
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A cellulóztartalmú bioüzemanyagok, 
biogáz, illetve zöldhulladékból vagy állati 
eredetű olajból, illetve nem étkezési célú 
növényből előállított bioüzemanyagok
esetében a 3. cikk (3) bekezdésében 
megállapított célkitűzések elérése 
érdekében a tagállamok pénzügyi 
mechanizmusokat alkalmazhatnak, hogy 
kompenzálják az ilyen jellegű 
bioüzemanyagok előállításának 
többletköltségeit, illetve adóügyi felügyelet 
mellett, és kerülve a túlkompenzációt 
legkésőbb 2020-ig alkalmazhatnak 
mentességet vagy kedvezményes 
adómértéket.
A közlekedésben használatos megújuló 
energiaforrások, valamint a fenntartható 
közlekedési rendszerek kifejlesztése terén 
végzett kutatásokat és fejlesztéseket 
tagállami és közösségi szinten egyaránt 
erőteljesen támogatni kell, és ezek 
kiegészítő támogatást is kaphatnak.

Or. en

Indokolás

Ezenkívül, annak ösztönzésére, hogy a közlekedésben a megújulóenergia-használat legjobb 
lehetőségeit válasszák (beleértve az elektromos áramot és a hidrogént), a tagállamokban a 
lehetséges támogatási rendszereknek – beleértve a támogatásokat – igazodniuk kell az 
üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében elért megtakarításhoz. El kell kerülni azonban azt, 
hogy az európai adóbevételekből származó pénzekkel harmadik országbeli termelőket 
támogassanak. A cellulóz alapú bioüzemanyagok, a biogáz és a zöldhulladékból vagy állati 
eredetű olajból, illetve nem étkezési célú növényből előállított bioüzemanyagok támogatására, 
valamint legalább a kezdetben magas termelési költségek ellentételezésére a tagállamok 
támogató intézkedéseket tehetnek. El kell kerülni azonban a túlkompenzációt.
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Módosítás 957
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított bioüzemanyagokkal
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a
35%-os minimum GHG kibocsátás 
megtakarítást meghaladó
bioüzemanyagok esetében a GHG-
kibocsátás javulása arányának megfelelő 
mutatót alkalmaznak a 35%-os 
minimumhoz viszonyítva*.

* Például a 70%-os GHG-kibocsátás megtakarítást 
elérő bioüzemanyag hozzájárulását kétszeresen 
veszik figyelembe a 35%-os GHG-kibocsátás 
megtakarítást elérővel szemben..

Or. en

Indokolás

A fejlett bioüzemanyagok jelen meghatározása túlságosan szűk és túlságosan tudományos. A 
fejlett bioüzemanyagok jutalmazását dokumentált GHG-teljesítmény javulás alapján kell 
elosztani, azaz a GH-kibocsátás csökkentési képesség alapján. Ez eleget tenne a jobban 
teljesítő bioüzemanyagok kifejlesztésére vonatkozó igénynek, és megnyitná az utat a fejlettebb 
bioüzemanyag-generációk irányába.

Módosítás 958
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított bioüzemanyagokkal
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a



PE409.429v01-00 60/106 AM\731122HU.doc

HU

hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok
hozzájárulását az egyéb bioüzemanyagok 
hozzájárulásához viszonyítva kétszeresen 
kell figyelembe venni.

35%-os minimum GHG kibocsátás 
megtakarítást meghaladó
bioüzemanyagok esetében a GHG-
kibocsátás javulása arányának megfelelő 
mutatót alkalmaznak a 35%-os 
minimumhoz viszonyítva*.

* Például a 70%-os GHG-kibocsátás megtakarítást 
elérő bioüzemanyag hozzájárulását kétszeresen 
veszik figyelembe a 35%-os GHG-kibocsátás 
megtakarítást elérővel szemben..

Or. en

Indokolás

A fejlett bioüzemanyagok jelen meghatározása túlságosan szűk és túlságosan tudománysos. A 
fejlett bioüzemanyagok jutalmazását dokumentált GHG-teljesítmény javulás alapján kell 
elosztani, azaz a GH-kibocsátás csökkentési képesség alapján. Ez eleget tenne a jobban 
teljesítő bioüzemanyagok kifejlesztésére vonatkozó igénynek, és megnyitná az utat a fejlettebb 
bioüzemanyag-generációk irányába.

Módosítás 959
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított biomasszából 
származó energia hozzájárulását az egyéb 
bioüzemanyagok hozzájárulásához 
viszonyítva kétszeresen kell figyelembe 
venni, feltéve, hogy legalább 70%-os 
üvegházhatású gázok kibocsátásában 
jelentkező megtakarítást ér el.
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Or. en

Indokolás

Csak a leghatékonyabb biomasszából származó energiát kell kétszeres beszámítással 
jutalmazni.

Módosítás 960
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a
70%-os üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítást 
elérő bioüzemanyagok hozzájárulását az 
egyéb bioüzemanyagok hozzájárulásához 
viszonyítva kétszeresen kell figyelembe 
venni.

Or. sl

Indokolás

Az ösztönzőknek – lehetőség szerint, technológiai szempontból – semlegesnek kell maradniuk.

Módosítás 961
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 

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

kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból, algákból, valamint száraz 
területeken termelt öntözést nem igénylő 
növényekből az elsivatagosodás elleni 
küzdelem érdekében előállított
bioüzemanyagok hozzájárulását az egyéb 
bioüzemanyagok hozzájárulásához 
viszonyítva kétszeresen kell figyelembe 
venni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 962
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból, algákból, valamint száraz 
területeken termelt öntözést nem igénylő 
növényekből az elsivatagosodás elleni 
küzdelem érdekében előállított
bioüzemanyagok hozzájárulását az egyéb 
bioüzemanyagok hozzájárulásához 
viszonyítva kétszeresen kell figyelembe 
venni.



AM\731122HU.doc 63/106 PE409.429v01-00

HU

Or. fr

Indokolás

Fontos a második generációs bioüzemanyagok támogatása.  Az algákat, és olyan növényeket 
mint a jatropha érdemes forrásként figyelembe venni. A jatropha egyik fő előnye, hogy 
külterjes mezőgazdasági művelés alá rendelt félszáraz területeken is megnő, ahol a 
hagyományos élelmiszer alapú mezőgazdasági tevékenység alacsony szinten van.  Ezért az 
ilyen jellegű növények nem folytatnak közvetlen küzdelmet a fontos élelmiszer növényekkel.

Módosítás 963
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból, algákból, valamint száraz 
területeken termelt öntözést nem igénylő 
növényekből az elsivatagosodás elleni 
küzdelem érdekében előállított
bioüzemanyagok hozzájárulását az egyéb 
bioüzemanyagok hozzájárulásához 
viszonyítva kétszeresen kell figyelembe 
venni.

Or. en

Indokolás

Az algákból, illetve a száraz területeken növő növényekből  készült  biodízel előállítási 
módoknak nagyon pozitív CO2 jellemzője van.
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Módosítás 964
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a
használaton kívüli, erodált területeken 
vagy hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok és 
más folyékony bio-energiahordozók
hozzájárulását az egyéb bioüzemanyagok 
hozzájárulásához viszonyítva kétszeresen 
kell figyelembe venni.

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 965
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. A gazdasági szereplők vonatkozásában 
megállapított megújuló energiával 
kapcsolatos nemzeti kötelezettségeknek 
való megfelelés megállapításának céljára a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 

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

anyagokból és algákból előállított 
bioüzemanyagok hozzájárulását az egyéb 
bioüzemanyagok hozzájárulásához 
viszonyítva kétszeresen kell figyelembe 
venni.

Or. sl

Indokolás

Az algákból készült bioüzemanyagoknak nagyon jó CO2 eredményük van, ezért használatuk 
előmozdítható a hozzájárulásuk kétszeresen beszámítása révén.

Módosítás 966
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok külön pénzügyi 
ösztönzőket alkalmazhatnak a 
cellulóztartalmú bioüzemanyagok 
előállítása többletköltségeinek 
kompenzálására beleértve mentességet 
vagy kedvezményes adómértéket adóügyi 
felügyelet mellett, és kerülve a 
túlkompenzációt, meghatározott ideig, 
illetve összhangban az állami 
támogatásokra vonatkozó általános 
szabályokkal.
A közlekedésben használatos megújuló 
energiaforrások, valamint a fenntartható 
közlekedési rendszerek kifejlesztése terén 
végzett kutatásokat és fejlesztéseket 
tagállami és közösségi szinten egyaránt 
erőteljesen támogatni kell, és ezek 
kiegészítő támogatást is kaphatnak.

Or. en
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Indokolás

Ösztönözni kell a fejlettebb és a legjobb rendelkezésre álló alternatívák fejlesztését a 
közlekedésben.   A cellulóztartalmú bioüzemanyagok támogatása különösen a regionálisan 
termelt biomassza termelését segíti elő, így csökkentve a környezet terhelését. A 
cellulóztartalmú bioüzemanyagok támogatásához, valamint legalább a kezdetben magas 
termelési költségek ellentételezésére a tagállamok külön támogató intézkedéseket tehetnek 
összhangban az energia adózására vonatkozó rendelkezésekkel és az állami támogatásokra 
vonatkozó általános szabályokkal.

Módosítás 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Ezenkívül, annak ösztönzésére, hogy a közlekedésben a megújulóenergia-használat legjobb 
lehetőségeit válasszák (beleértve az elektromos áramot és a hidrogént), a tagállamokban a 
lehetséges támogatási rendszereknek – beleértve az állami támogatásokat – igazodniuk kell az 
üvegházhatású gázkibocsátás tekintetében elért megtakarításhoz.
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Módosítás 968
Jerzy Buzek

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A közlekedésben használandó 
bioüzemanyagok használatának 
mérlegelése során a hibrid meghatási 
technológiákat kell támogatni, amelyben a 
belsőégésű motor-technológia és a 
tölthető akkumulátoros villanymotor által 
végzett egymást kiegészítő energiatermelés  
jelentősen hozzájárul az üzemanyag-
fogyasztás közlekedésben történő 
csökkentéséhez. 

Or. en

Indokolás

Jelenleg a hibrid elektromos járművek kilométerenként jelentős fosszilis üzemanyag-
fogyasztás megtakarítást jelentenek a közúti közlekedésben használatos járműveknél. Az ilyen 
technológiák használatát ezen irányelvben javasolt általános és kitűzött célok elérése 
eszközének kell tekinteni.

Módosítás 969
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A bioüzemanyagokra vonatkozó, 
tagállami támogatási mechanizmusoknak 
különösen azon bioüzemanyagokat kell 
támogatniuk, amelyek üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítása a 15. cikk (2) 
bekezdésében meghatározottnál 
magasabb.

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk, hogy adott esetben további, kiegészítő 
fenntarthatósági kritériumokat szabjanak meg.

Módosítás 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18a. cikk
A nemzeti célkitűzések megvalósításának 

akadályai
Amikor egy tagállam megítélése szerint az 
alábbi okok jelentenek akadályt:
1) a fenntartható bioüzemanyagok vagy 
származási garanciák nem megfelelő 
rendelkezésre állása a piacon vagy
2) felelősségétől független adminisztratív 
vagy jogi okok fennállása, 
és ezek miatt nem lehet elérni az I. 
melléklet táblázatának harmadik 
oszlopában rögzített célkitűzést – a 
megújuló forrásokból előállított 
energiának 2020-ban a végső 
fogyasztásban betöltött részarányát –, a 
legrövidebb időn belül tájékoztatja erről a 
Bizottságot. A Bizottság határozatot fogad 
el, melyben pontosan megjelöli, hogy az 
említett akadályok fennállnak-e, és 
amennyiben igen, akkor dönt arról, hogy 
a megújuló energiaforrásokból származó 
végső energiafogyasztás milyen mértékben 
módosítható a 2020. esztendőre.

Or. en
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Módosítás 971
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb 2011. június 
30-ig, majd ezt követően kétévente a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia előmozdítása és használata terén 
elért előrehaladásról szóló jelentést 
küldenek a Bizottságnak.

1. A tagállamok legkésőbb 2011. december 
31-ig, majd ezt követően kétévente a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia előmozdítása és használata terén 
elért előrehaladásról szóló jelentést 
küldenek a Bizottságnak.

Or. de

Indokolás

Technikailag kivitelezhetetlen a jelentést június végéig benyújtani, mivel számos tagállam 
minden év október végén jut az összes szükséges adathoz.

Módosítás 972
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb 2011. június 
30-ig, majd ezt követően kétévente a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia előmozdítása és használata terén 
elért előrehaladásról szóló jelentést 
küldenek a Bizottságnak.

1. A tagállamok legkésőbb 2011. június 
30-ig, majd ezt követően háromévente a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia előmozdítása és használata terén 
elért előrehaladásról szóló jelentést 
küldenek a Bizottságnak.

Or. de

Indokolás

A célkitűzés a bürokrácia csökkentése nem pedig a növelése.
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Módosítás 973
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a megújuló energiaforrásból előállított 
energia ágazati és teljes részaránya a 
megelőző két naptári évben és a megújuló 
energia részarányának növelése érdekében 
nemzeti szinten megvalósított vagy 
tervezett intézkedések, figyelembe véve az 
I. melléklet B. részében szereplő ütemterv-
előirányzatot;

(a) a megújuló energiaforrásból előállított 
energia ágazati és teljes részaránya a 
megelőző két naptári évben és a megújuló 
energia részarányának növelése érdekében
ezen irányelv követelményeivel 
összhangban nemzeti szinten 
megvalósított vagy tervezett intézkedések, 
figyelembe véve az I. melléklet B. 
részében szereplő kötelező erejű minimális 
időközi célokat;

Or. en

Indokolás

Annak biztosítására, hogy a tagállamok valóban előrelépjenek és ne 2020-ra hagyják a 
döntéseket, az ütemterv-előirányzatnak kötelező erejűnek kell lennie, és úgy kell tekinteni, 
mint minimum nagyságrendű célkitűzést.

Módosítás 974
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(a) a megújuló energiaforrásból előállított 
energia ágazati és teljes részaránya a 
megelőző két naptári évben és a megújuló 
energia részarányának növelése érdekében 
nemzeti szinten megvalósított vagy 
tervezett intézkedések, figyelembe véve az 
I. melléklet B. részében szereplő ütemterv-
előirányzatot;

(a) a megújuló energiaforrásból előállított 
energia ágazati és teljes részaránya a 
megelőző három naptári évben és a 
megújuló energia részarányának növelése 
érdekében nemzeti szinten megvalósított 
vagy tervezett intézkedések,

Or. de
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Indokolás

A célkitűzés a bürokrácia csökkentése nem pedig a növelése.

Módosítás 975
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 976
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. de
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Indokolás

Az átláthatóság nyilvánosság felé történő biztosításához elengedhetetlen, hogy a fogyasztókat 
tájékoztassák a támogatási rendszer előmozdításához szükséges intézkedések miatt felmerülő 
további költségekről.

Módosítás 977
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a tagállamok milyen 
módon strukturálták támogatási 
rendszereiket, hogy azokban figyelembe 
lehessen venni az olyan megújuló energia 
alkalmazásokat, amelyek a többi hasonló 
alkalmazáshoz viszonyítva ugyan járulékos 
előnyökkel rendelkeznek, de költségük is 
magasabb, beleértve a hulladékból, a 
maradékanyagokból, a nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagokból és a 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagokat;

c) adott esetben a tagállamok milyen 
módon strukturálták támogatási 
rendszereiket, hogy azokban figyelembe
lehessen venni az olyan megújuló energia 
alkalmazásokat, amelyek a többi hasonló 
alkalmazáshoz viszonyítva ugyan járulékos 
előnyökkel rendelkeznek, de költségük is 
magasabb, beleértve a hulladékból, a 
maradékanyagokból, a nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagokból és a 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagokat; algákat, 
valamint száraz területeken termelt 
öntözést nem igénylő növényeket az 
elsivatagosodás elleni küzdelem 
érdekében; 

Or. en

Indokolás

Az algákból, illetve a száraz területeken növő növényekből  készült  biodízel előállítási 
módoknak nagyon pozitív CO2 jellemzője van.
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Módosítás 978
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a tagállamok milyen 
módon strukturálták támogatási 
rendszereiket, hogy azokban figyelembe 
lehessen venni az olyan megújuló energia 
alkalmazásokat, amelyek a többi hasonló 
alkalmazáshoz viszonyítva ugyan járulékos 
előnyökkel rendelkeznek, de költségük is 
magasabb, beleértve a hulladékból, a 
maradékanyagokból, a nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagokból és a 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagokat;

c) adott esetben a tagállamok milyen 
módon strukturálták támogatási 
rendszereiket, hogy azokban figyelembe 
lehessen venni az olyan megújuló energia 
alkalmazásokat, amelyek a többi hasonló 
alkalmazáshoz viszonyítva ugyan járulékos 
előnyökkel rendelkeznek, de költségük is 
magasabb, beleértve a hulladékból, a 
maradékanyagokból, a nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagokból és a 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagokat; algákat, 
valamint száraz területeken termelt 
öntözést nem igénylő növényeket az 
elsivatagosodás elleni küzdelem 
érdekében;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 979
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a tagállamok milyen 
módon strukturálták támogatási 
rendszereiket, hogy azokban figyelembe 
lehessen venni az olyan megújuló energia 
alkalmazásokat, amelyek a többi hasonló 
alkalmazáshoz viszonyítva ugyan járulékos 

c) adott esetben a tagállamok milyen 
módon strukturálták támogatási 
rendszereiket, hogy azokban figyelembe 
lehessen venni az olyan megújuló energia 
alkalmazásokat, amelyek a többi hasonló 
alkalmazáshoz, mint például a kapcsolt 
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előnyökkel rendelkeznek, de költségük is 
magasabb, beleértve a hulladékból, a 
maradékanyagokból, a nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagokból és a 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagokat;

energiatermelés, viszonyítva ugyan 
járulékos előnyökkel rendelkeznek, de 
költségük is magasabb, beleértve a 
hulladékból, a maradékanyagokból, a nem 
élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagokat;

Or. fr

Indokolás

A kapcsolt energiát termelő erőműben történő villamosenergia-termelést ösztönözni kell.  
Különösen a tagállamok szempontjából fontos, hogy ösztönözzék a biomassza kapcsolt 
energiát termelő erőművekben történő felhasználását, mivel ezeknek az erőműveknek a 
teljesítménye sokkal nagyobb, mintha kizárólag villamos energiát termelnének.

Módosítás 980
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) adott esetben a tagállamok milyen 
módon strukturálták támogatási 
rendszereiket, hogy azokban figyelembe 
lehessen venni az olyan megújuló energia 
alkalmazásokat, amelyek a többi hasonló 
alkalmazáshoz viszonyítva ugyan járulékos 
előnyökkel rendelkeznek, de költségük is 
magasabb, beleértve a hulladékból, a 
maradékanyagokból, a nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagokból és a 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagokat;

c) adott esetben a tagállamok milyen 
módon strukturálták támogatási 
rendszereiket, hogy azokban figyelembe 
lehessen venni az olyan megújuló energia 
alkalmazásokat, amelyek a többi hasonló 
alkalmazáshoz viszonyítva ugyan járulékos 
előnyökkel rendelkeznek, de költségük is 
magasabb, beleértve a hulladékból, a 
maradékanyagokból, a nem élelmezési célú 
cellulóztartalmú anyagokból, a 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból és 
algákból előállított bioüzemanyagokat;

Or. sl

Indokolás

Az algákból készült bioüzemanyagoknak nagyon jó CO2 eredményük van, ezért használatuk 
előmozdítható a hozzájárulásuk kétszeresen beszámítása révén.
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Módosítás 981
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) alacsony CO2-tartalmú 
energiaforrások fejlesztésének terve egész 
Európára vonatkozóan;

Or. de

Indokolás

Tovább kell fejleszteni az összes alacsony CO2-tartalmú energiaforrást egész Európára 
vonatkozóan, hogy jelentős CO2-kibocsátás csökkenést lehessen elérni.

Módosítás 982
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ea) előrelépés a várostervezési 
eljárásokban, tekintettel a távfűtés és 
távhűtés megújuló energia forrásokból 
történő használatának növelésére;

Or. en
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Módosítás 983
Eluned Morgan

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia szállításának és 
elosztásának biztosítása érdekében és a 14. 
cikk (3) bekezdésében említett költségek 
viselésével és megosztásával kapcsolatos 
keret vagy szabályok javítása érdekében 
tett intézkedések;

f) a megújuló energiaforrásokból, 
különösen, adott esetben, partmenti 
szélenergia előállító létesítményekben
előállított villamos energia szállításának és 
elosztásának biztosítása érdekében és a 14. 
cikk (3) bekezdésében említett költségek 
viselésével és megosztásával kapcsolatos 
keret vagy szabályok javítása érdekében 
tett intézkedések;

Or. en

Indokolás

A partmenti szélerőművekből származó energia 2020-ban fedezheti az európai uniós
energiafogyasztás 4%-át. Ezért fontos a partmenti szélenergia előállító létesítményekben 
előállított villamos energia szállítása és elosztása. A jól kifejlesztett európai partmenti 
szélenergia előállító létesítmények több száz GW-os teljesítményt tudnak biztosítani a 
jövőbeni energiaigények fedezésére; a korlátozások feloldásának mértéke fogja meghatározni 
mekkora kapacitás érhető el.

Módosítás 984
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az energia célú biomassza források 
rendelkezésre állásának és használatának
terén elért fejlődés;

g) az energia célú biomassza források
mennyisége rendelkezésre állásának és
használata meghatározásának terén elért 
fejlődés, ideértve az importált források 
jellegét, mennyiségét és a származási 
országot;

Or. en
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Módosítás 985
Hannes Swoboda

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok 
fejlődése és részaránya;

(i) a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból algákból, valamint száraz 
területeken termelt öntözést nem igénylő 
növényekből az elsivatagosodás elleni 
küzdelem érdekében előállított 
bioüzemanyagok fejlődése és részaránya;

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 986
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok 
fejlődése és részaránya;

(i) a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból algákból, valamint száraz 
területeken termelt öntözést nem igénylő 
növényekből az elsivatagosodás elleni 
küzdelem érdekében előállított 
bioüzemanyagok fejlődése és részaránya;

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 987
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok 
fejlődése és részaránya;

(i) a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból és algákból előállított 
bioüzemanyagok fejlődése és részaránya;

Or. sl

Indokolás

Az algákból készült bioüzemanyagoknak nagyon jó CO2 eredményük van, ezért használatuk 
előmozdítható a hozzájárulásuk kétszeresen beszámítása révén.

Módosítás 988
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(i) a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok 
fejlődése és részaránya;

(i) a hulladékból, a maradékanyagokból, a 
nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból, algákból és a lignocellulóz-
tartalmú anyagokból előállított 
bioüzemanyagok fejlődése és részaránya;

Or. it
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Módosítás 989
Romana Jordan Cizelj

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) a bioüzemanyag-termelés várható hatása 
a biológiai sokféleségre, a vízkészletekre, a 
vízminőségre és a talajminőségre; továbbá

j) a biomassza és a bioüzemanyag-termelés 
várható hatása a biológiai sokféleségre, a 
vízkészletekre, a vízminőségre és a 
talajminőségre; továbbá

Or. sl

Módosítás 990
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 991
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
19. cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ka) annak biztosítására irányuló 
intézkedések, hogy az új és a felújított 
épületek a 12. cikk (4) bekezdése szerinti 
minimális szintű megújuló 
energiaforrásból származó energiát 
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használjanak, illetve négyzetméterenként 
maximalizált energiát fogyasszanak; 

Or. en

Indokolás

Mivel a tagállamok számára kötelező, hogy újonnan épült vagy felújított épületekben a 
megújuló energiaforrásból minimális mennyiségű energiát használjanak fel, illetve, hogy 
maximális szintű legyen a négyzetméterenkénti energia felhasználás, logikus, hogy jelentik az 
ilyen irányú kötelezettségek teljesítésére tett intézkedéseket.

Módosítás 992
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Továbbá, a tagállamok benyújtják a 
Bizottság számára a megújuló forrásokból 
előállított energiatámogatási-rendszerükre 
vonatkozó valamennyi változást a 
vonatkozó változás elfogadását követő 
négy héten belül. A tájékoztatásnak 
tartalmaznia kell a megújuló energiára 
vonatkozó nemzeti, vagy regionális 
támogatási rendszer valamennyi 
frissítését, beleértve a támogatás típusát, 
és adott esetben a különféle technológiák 
valamilyen leírását és a támogatás 
szintjét.

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy a tagállamok támogatási rendszerében átláthatóságot biztosítson, 
valamint friss tájékoztatást adjon, különösen a KKVk számára, amelyek tevékenyen részt 
vesznek a megújuló energia termelésben, egy ilyen adatbázis képezhetné a Bizottság által 
létrehozandó egyetlen, átfogó, a tagállamok támogatási rendszereit tartalmazó adatbázis 
alapját.
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Módosítás 993
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

3. Az első jelentésben a tagállamok 
kitérnek arra, hogyan és mikor tervezik a 
következőket:

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a felsoroltak szerint kell eljárniuk, és határozatokat illetve a végrehajtást 
nem szabad későbbi időpontra halogatni.

Módosítás 994
Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 3 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(ca) tervet dolgoz ki az alacsony 
széntartalmú energiaforrások 
fejlesztésére.

Or. fr

Indokolás

A fő célkitűzés a CO2-kibocsátás csökkentése és ezért minden alacsony széntartalmú 
energiaforrást figyelembe kell venni. Minden alacsony széntartalmú energiaforrást széles 
körben kell használni, beleértve az atomenergiát is, az éghajlatváltozás elleni küzdelem 
céljainak eléréséhez.
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Módosítás 995
Werner Langen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. Minden jelentésben a tagállamok 
lehetőséget kapnak, hogy az előző évekre 
vonatkozó adatokat javítsák. E javításokat 
külön jelölni kell.

Or. de

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk, hogy a legújabb rendelkezésre álló információ 
alapján folyamatosan igazolni tudják a célkitűzéseiket.

Módosítás 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

–1. A Bizottság jelentést dolgoz ki ezen 
irányelv végrehajtásának értékeléséről. 
Ezt a jelentést legkésőbb 2015. június 30-
ig, adott esetben javaslatokkal, továbbítja 
az Európai Parlamentnek és Tanácsnak.
E jelentés a tagállamok által a 19. cikkel 
összhangban előterjesztett jelentéseken és 
adott esetben az azokat kísérő 
javaslataikon, valamint az érdekeltekkel a 
fenti határidőt megelőzően hat hónappal 
folytatott konzultációkon alapul, 
amelyekhez nyújtott hozzájárulást a 
Bizottság nyilvánosságra hozza. 
A Bizottság jelentése értékeli különösen az 
időközi célkitűzések elérése során 
felmerülő akadályokra, a kitűzött célok 
megvalósításának költségeire, valamint a 
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környezeti előnyökre és hatásokra, 
beleértve a megújuló energiák fejlődése 
révén elért CO2 kibocsátás megtakarítást.

Or. fr

Indokolás

A 20. cikknek az irányelv nyomon követésére kell koncentrálnia, és nem csak a 
bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók, vagy a biomassza vonatkozásában, amint 
az eredeti megfogalmazásból kiderül.  Ezért módosítani kell, hogy a 19. cikknek megfelelően 
terjedjen ki az irányelv végrehajtásának a tagállamok jelentésén alapuló átfogó értékelésére. 
A javasolt határidő a két jelentési időszak végére esik, ezért ésszerű időtartam arra, hogy 
következtetéseket lehessen levonni az irányelv végrehajtásából, illetve adott esetben, 
javaslatokat lehessen tenni.

Módosítás 997
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en
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Módosítás 998
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak kapcsolatot kell tartania a bioüzemanyag-termelés szociális hatásairól 
tájékoztatást nyújtani tudó szervezetekkel.

Módosítás 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentések és az e cikk (1) bekezdésében 
említett nyomonkövetés és elemzés 
alapján a Bizottság kétévente jelentést 
terjeszt az Európai Parlament és a Tanács 
elé. Az első jelentést 2012-ben kell 
benyújtani.

törölve

Or. fr
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Indokolás

A 20. cikknek az irányelv nyomon követésére kell koncentrálnia, és nem csak a 
bioüzemanyagok, a folyékony bio-energiahordozók, vagy a biomassza vonatkozásában, amint 
az eredeti megfogalmazásból kiderül.  Ezért módosítani kell, hogy a 19. cikknek megfelelően 
terjedjen ki az irányelv végrehajtásának a tagállamok jelentésén alapuló átfogó értékelésére. 
A javasolt határidő a két jelentési időszak végére esik, ezért ésszerű időtartam arra, hogy 
következtetéseket lehessen levonni az irányelv végrehajtásából, illetve adott esetben, 
javaslatokat lehessen tenni.

Módosítás 1000
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentések és az e cikk (1) bekezdésében 
említett nyomonkövetés és elemzés alapján 
a Bizottság kétévente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé. Az első 
jelentést 2012-ben kell benyújtani.

3. A tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentések és az e cikk (1) bekezdésében 
említett nyomonkövetés és elemzés alapján 
a Bizottság kétévente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé. Az első 
jelentést 2012-ben kell benyújtani. Időközi 
jelentést kell előterjeszteni legkésőbb 2015 
júniusáig a Bizottság és az Európai 
Parlament elé, amely a 19. cikkel 
összhangban valamint a megfelelő 
szereplőkkel való hatékony konzultációt 
követően figyelembe veszi a tagállamok 
által előterjesztett jelentéseket. A Bizottság 
jelentése kitér különösen az időközi 
célkitűzések elérése során felmerülő 
akadályokra, a kitűzött célok 
megvalósításának költségeire, valamint a 
környezeti előnyökre és hatásokra, 
beleértve a CO2 kibocsátás megtakarítást, 
illetve szükséges korrekciókat javasolhat.

Or. en

Indokolás

Tekintettel az irányelv hosszú távú célkitűzéseire (több mint egy évtized) helyénvalónak tűnik 
az időközi jelentéskötelezettség, amely lehetővé teszi, hogy e folyamat során előrelépések 
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történjenek.

Módosítás 1001
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentések és az e cikk (1) bekezdésében 
említett nyomonkövetés és elemzés alapján 
a Bizottság kétévente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé. Az első 
jelentést 2012-ben kell benyújtani.

3. A tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentések és az e cikk (1) bekezdésében 
említett nyomonkövetés és elemzés alapján 
a Bizottság évente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé. Az első 
jelentést 2010-ben kell benyújtani.

Or. en

Indokolás

A közlekedési célú megújuló energiaforrások kifejlesztése terén nagy körültekintéssel kell 
eljárni, mivel a bioüzemanyag-termelés emelkedése előreláthatatlan társadalmi és környezeti 
következményekkel járhat. Ezért alapvető jelentőségű, hogy a Bizottság korai és gyakori 
ellenőrzést végezzen.

Módosítás 1002
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentések és az e cikk (1) bekezdésében 
említett nyomonkövetés és elemzés alapján 
a Bizottság kétévente jelentést terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé. Az első 
jelentést 2012-ben kell benyújtani.

3. A tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentések és az e cikk (1) bekezdésében 
említett nyomonkövetés és elemzés alapján 
a Bizottság háromévente jelentést terjeszt 
az Európai Parlament és a Tanács elé. Az 
első jelentést 2012-ben kell benyújtani.

Or. de
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Indokolás

A célkitűzés a bürokrácia csökkentése nem pedig a növelése.

Módosítás 1003
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. A tagállamok bioüzemanyag-
célkitűzéseinek eléréséhez a Bizottság 
mérlegeli a bioüzemanyagokra és 
folyékony bio-energiahordozókra 
vonatkozó különálló áruba bocsátható 
kvótarendszer alkalmazását.  Nyomon 
követi a tagállamokban hatályos a 
különféle a bioüzemanyagokra vonatkozó 
áruba bocsátható nemzeti kvótarendszerek 
alakulását és működését, hogy felbecsülje 
egy áruba bocsátható európai 
kvótarendszer létrehozásának 
megvalósíthatóságát és költség-haszon 
vonatkozását. A Bizottság 2010-ben 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Bizottságnak a 
bioüzemanyagokra vonatkozó áruba 
bocsátható kvótarendszerről szóló 
elemzéséről.

Or. en

Indokolás

Mérlegelni kell az eredetigazolások fogalmának kiterjesztését, hogy a bioüzemanyagok is egy 
különálló áruba bocsátható kvótarendszerbe tartozzanak, hogy nagyobb rugalmasságot 
biztosítsanak a bioüzemanyag-célkitűzések elérésére, és elkerüljék a bioüzemanyagok 
felesleges mozgatását. Számos tagállam (Franciaország, Németország, Hollandia, 
Spanyolország, az Egyesült Királyság és Finnország) már kifejlesztettek ilyen rendszert a 
nemzeti bioüzemanyagokra vonatkozó szabályozó keretrendszerük részeként. Egy harmonizált 
rendszer nagyobb rugalmasságot nyújthat a tagállamoknak, hogy költséghatékony módon 
elérjék az adott bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzéseket.
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Módosítás 1004
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Jelentéseiben a Bizottság a következők 
elemzésére tér ki:

5. Jelentéseiben a Bizottság a következők 
elemzésére tér ki:

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

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

(b) milyen hatással van a bioüzemanyag 
iránti fokozott kereslet a fenntarthatóságra 
a Közösségben és a harmadik országokban;

(b) milyen hatással van a bioüzemanyag 
iránti fokozott kereslet a fenntarthatóságra 
a Közösségben és a harmadik országokban;

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

c) milyen hatással van az EU 
bioüzemanyag politikája az exportáló 
országokban, az élelmiszerek 
rendelkezésre állására, valamint a
nyersanyagok árának alakulására, a 
hatástanulmánynak különösen ki kell 
térnie az élelmiszerhiánnyal küzdő 
alacsony jövedelmű országokra és a 
legkevésbé fejlett országokra, a fejlődő 
országok lakossága meg tudja-e fizetni és
hozzáfér-e az élelmiszerekhez és milyen 
szélesebb értelemben vett fejlesztési 
vonatkozások fedezhetők fel;

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

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

da) a hulladékból, a maradékanyagokból, 
a nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok 
hozzáférhetősége;
db) az EU bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos politikájának a földhasználat 
közvetlen és közvetett megváltozására 
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gyakorolt hatása, illetve a földhasználati 
jogra gyakorolt következmények;

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

A Bizottság korrekciós intézkedéseket 
javasol.

Or. en

Módosítás 1005
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Jelentéseiben a Bizottság a következők 
elemzésére tér ki:

5. Jelentéseiben a Bizottság a következők 
elemzésére tér ki:

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

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

(b) milyen hatással van a bioüzemanyag 
iránti fokozott kereslet a fenntarthatóságra 
a Közösségben és a harmadik országokban;

b) milyen hatással van a bioüzemanyag 
iránti fokozott kereslet a fenntarthatóságra 
a Közösségben és a harmadik országokban;

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

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

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

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

da) a hulladékból, a maradékanyagokból, 
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a nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból és a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból előállított bioüzemanyagok 
hozzáférhetősége;
db) az EU bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos politikájának a földhasználat 
közvetlen és közvetett megváltozására 
gyakorolt hatása, illetve a földhasználati 
jogra gyakorolt következmények.

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve az élelmiszerárak közelmúltban történő emelkedését, különös figyelmet kell 
fordítani az Európai Unió bioüzemanyag politikájának az élelmiszerhiánnyal küzdő alacsony 
jövedelmű országokra és a legkevésbé fejlett országokra. Más szociális hatásokat, mint 
például a munkavállalói juttatásokat és költségeket is meg kell vizsgálni. Külön figyelmet 
érdemelnek a második generációs bioüzemanyagok is.

Módosítás 1006
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Jelentéseiben a Bizottság a következők 
elemzésére tér ki:

5. Jelentéseiben a Bizottság a következők 
elemzésére tér ki:

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

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

(b) milyen hatással van a bioüzemanyag 
iránti fokozott kereslet a fenntarthatóságra 
a Közösségben és a harmadik országokban;

(b) milyen hatással van a bioüzemanyag 
iránti fokozott kereslet a gazdasági és 
környezeti fenntarthatóságra a 
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Közösségben és a harmadik országokban;
c) milyen hatással van az EU 
bioüzemanyag politikája az exportáló 
országokban az élelmiszerek rendelkezésre 
állására, a fejlődő országok lakossága meg 
tudja-e fizetni az élelmiszereket és milyen 
szélesebb értelemben vett fejlesztési 
vonatkozások fedezhetők fel; továbbá

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

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

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

da) a származási garanciákra vonatkozó 
piacok végrehajtása, beleértve az előzetes 
engedélyezéshez kötés rendszerét. 
db) a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó harmonizált európai ösztönző 
mechanizmus szükségessége.

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Or. en

Módosítás 1007
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Jelentéseiben a Bizottság a következők 
elemzésére tér ki:

5. Jelentéseiben a Bizottság a következők 
elemzésére tér ki:

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

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

b) milyen hatással van a bioüzemanyag 
iránti fokozott kereslet a fenntarthatóságra 
a Közösségben és a harmadik országokban;

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

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

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

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

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol, és javasolja, hogy 
növeljék a megújuló energiaforrásokból 
származó közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztásra vonatkozó 
kezdeti 4%-os célkitűzést.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 1008
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a nem megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia külső költségei 
vonatkozásában elért eredményeket, 
illetve a villamosenergia-termelés számára 
juttatott állami támogatás hatását;   
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Or. en

Indokolás

Már a 2001/77/EK irányelv is kéri, és be kell illeszteni ebbe az irányelvbe is.

Módosítás 1009
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(b) milyen hatással van a bioüzemanyag 
iránti fokozott kereslet a fenntarthatóságra 
a Közösségben és a harmadik országokban;

(b) milyen gazdasági és környezeti hatással 
van a bioüzemanyag és az egyéb folyékony 
bio-energiahordozók iránti fokozott 
kereslet a fenntarthatóságra a Közösségben 
és a harmadik országokban;

Or. en

Módosítás 1010
Mechtild Rothe

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) milyen hatással van 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;

Or. en
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Módosítás 1011
Claude Turmes

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 1012
Jorgo Chatzimarkakis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a bioüzemanyagokra és folyékony bio-
energiahordozókra vonatkozó különálló 
származási garancia alkalmazásának 
megvalósíthatósága és előnyei, valamint 
áruba bocsátható európai kvótarendszer 
létrehozása.

Or. en

Indokolás

Mérlegelni kell az eredetigazolások fogalmának kiterjesztését, hogy a bioüzemanyagok is egy
különálló árubabocsátható kvótarendszerbe tartozzanak, hogy nagyobb rugalmasságot 
biztosítsanak a bioüzemanyag-célkitűzések elérésére, és elkerüljék a bioüzemanyagok 
felesleges mozgatását. Számos tagállam (Franciaország, Németország, Hollandia, 
Spanyolország, az Egyesült Királyság és Finnország) már kifejlesztettek ilyen rendszert a 
nemzeti bioüzemanyagokra vonatkozó szabályozó keretrendszerük részeként. Egy harmonizált 
rendszer nagyobb rugalmasságot nyújthat a tagállamoknak, hogy költséghatékony módon 
elérjék az adott bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzéseket.
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Módosítás 1013
Reino Paasilinna

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a származási garanciákra vonatkozó 
piacok végrehajtása, beleértve az előzetes 
engedélyezéshez kötés rendszerét. 
db) a nemzeti célkitűzések hatása az 
Európai Unió villamosenergia-piacának 
működésére és integrációjára;
dc) a megújuló üzemanyagok, 
technológiák és növényi összetevők  
hozzáférhetősége, tekintettel az I. 
melléklet célkitűzéseire;
dd) az irányelv gazdasági hatásai.

Or. en

Indokolás

A biomasszán és a bioüzemanyagokon kívül a Bizottság jelentésének ki kell térnie a 
származásigarancia-piac működésére, és a nemzeti megújuló energiaforrások vonatkozó 
célkitűzéseknek a villamosenergia-piac működésére és integrációjára gyakorolt hatására. A 
Bizottságnak a helyzetet a célkitűzések és elérésük lehetőségének vonatkozásában is kell 
értékelnie. Az irányelv gazdasági és környezeti hatásait is fel kell becsülni.

Módosítás 1014
Alejo Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a származási garanciákra vonatkozó 
piacok végrehajtása, beleértve az előzetes 
engedélyezéshez kötés rendszerét. 
db) a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó harmonizált európai ösztönző 
mechanizmus szükségessége.
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Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság jelentése ne csak a biomasszával, illetve a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos kérdéseket tekintse, hanem mérje fel a megújulóenergia-piacokat, és a további 
irányt a megújuló energiaforrásoknak a belső villamosenergia-piacon történő ösztönzésére.

Módosítás 1015
Romana Jordan Cizelj

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a hulladékból, a maradékanyagokból, 
a nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagokból, a lignocellulóz-tartalmú 
anyagokból és az  algákból előállított 
bioüzemanyagok növekvő használatával 
kapcsolatos fenntarthatósági kérdések, 
különösen a fenntartható betakarítással 
és hulladékhierarchiával kapcsolatos 
kérdések., 

Or. en

Indokolás

Jelenleg az úgynevezett második generációs bioüzemanyagok még a kutatás kezdeti 
szakaszában vannak, és szinte kizárólag kísérleti projektek keretében kerülnek előállításra. A 
termelés növekedésével azonban fenntarthatósági kérdések merülhetnek fel, és különböző 
fenntarthatósági kritériumok válhatnak szükségessé e bioüzemanyagokra vonatkozóan.
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Módosítás 1016
Erna Hennicot-Schoepges

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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. E 
nélkül képtelenség lenne megbizonyosodni arról, hogy a politika ténylegesen hozzájárul-e a 
kibocsátás csökkentéséhez.

Módosítás 1017
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a származási garanciákra vonatkozó 
piacok végrehajtása, beleértve az előzetes 
engedélyezéshez kötés rendszerét. 

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság jelentése ne csak a biomasszával, illetve a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos kérdéseket tekintse, hanem mérje fel a megújulóenergia-piacokat, és a további 
irányt a megújuló energiaforrásoknak a belső villamosenergia-piacon történő ösztönzésére.
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Módosítás 1018
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a bármilyen cellulózból, 
hemicellulózból és a megújuló 
biomasszából származó ligninből 
előállított bioüzemanyagok elérhetősége; 
továbbá

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a cellulóz alapú bioüzemanyagok hozzáférhetőségét is.

Módosítás 1019
Gunnar Hökmark

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó harmonizált európai ösztönző 
mechanizmus szükségessége.

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a Bizottság jelentése ne csak a biomasszával, illetve a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos kérdéseket tekintse, hanem mérje fel a megújulóenergia-piacokat, és a további 
irányt a megújuló energiaforrásoknak a belső villamosenergia-piacon történő ösztönzésére.
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Módosítás 1020
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó hatása

Or. en

Módosítás 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
20. cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol vagy jogalkotási 
javaslatokat nyújt be az Európai 
Parlamentnek, illetve a Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

Mérlegelni kell az eredetigazolások fogalmának kiterjesztését, hogy a bioüzemanyagok is egy 
különálló árubabocsátható kvótarendszerbe tartozzanak, hogy nagyobb rugalmasságot 
biztosítsanak a bioüzemanyag-célkitűzések elérésére, és elkerüljék a bioüzemanyagok 
felesleges mozgatását. Számos tagállam (Franciaország, Németország, Hollandia, 
Spanyolország, az Egyesült Királyság és Finnország) már kifejlesztettek ilyen rendszert a 
nemzeti bioüzemanyagokra vonatkozó szabályozó keretrendszerük részeként. Egy harmonizált 
rendszer nagyobb rugalmasságot nyújthat a tagállamoknak, hogy költséghatékony módon 
elérjék az adott bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzéseket.
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Módosítás 1022
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Bármilyen negatív környezeti vagy 
társadalmi hatás észlelésekor a Bizottság 2 
hónapon belüli korrekciós intézkedéseket 
javasol.

Or. en

Módosítás 1023
Dorette Corbey

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adott esetben a Bizottság korrekciós 
intézkedéseket javasol.

Bármilyen negatív környezeti vagy 
társadalmi hatás beálltakor a Bizottság 
korrekciós intézkedéseket javasol a 
biomassza cél kiigazítására a 3. cikkben 
megállapítottak szerint. Azonnal 
felfüggeszti a célkitűzést, ha az EU 
bioüzemanyagokra vonatkozó célkitűzése 
a c) pontban említett kedvezőtlen hatást 
váltja ki. A Bizottság a FAO-val történt 
konzultációt követően közleményt ad ki, 
amelyben felsorolja azokat a speciális 
körülményeket, amelyek megléte esetén a 
célkitűzés felfüggeszthető.

Or. en

Indokolás

Egyértelműnek kell lennie, hogy az élelmiszer-termelés elsőbbséget élvez a bioüzemanyag-
termeléssel szemben
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Módosítás 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. jelentésében a Bizottság megvizsgálja 
az azon tagállamok által  végrehajtott 
politikákat, amelyekben van lehetőség a 
partmenti szélerőművek fejlesztésére, 
különösen ha azon tagállamok 
rendelkeznek a következőkkel:
a) létrehoztak a partmenti szélenergia 
előállító létesítmények jóváhagyásával, 
minősítésével és engedélyezésével 
kapcsolatos kérelmek kezeléséért felelős 
és a kérelmezők számára segítséget nyújtó 
egységes közigazgatási szervet;
b) felismerték a hosszú távú és stratégiai 
hálózattervezés szükségességét, hogy be 
tudják táplálni a partmenti 
szélerőművekből származó nagy 
mennyiségű villamos energiát 
c) létrehoztak tengeri területrendezési 
szabályokat az optimális 
helykiválasztásra.
Adott esetben további jogszabályokat 
javasol annak biztosítására, hogy a 
partmenti szélerőműveket időben 
használni lehessen. 

Or. en

Indokolás

A partmenti szélerőművekből származó energia 2020-ban fedezheti az európai uniós 
energiafogyasztás 4%-át. (az energiahatékonysági intézkedések hatásától függően). Mint a 
Bizottság „A megújuló energiaforrások részesedése az EU-ban” című (COM(2004)0366 
végleges) közleménye megállapítja, annak érdekében, hogy jogbiztonságot nyújtsanak a 
partmenti szélerőművek fejlesztésére, a kormányoknak szabályokat és gyors eljárásokat kell 
létrehozniuk a fejlesztés jóváhagyására. A partmenti szélerőművekre vonatkozó politikának 
meg kell erősítenie a szükséges hálózati infrastruktúrát.
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Módosítás 1025
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. jelentésében a Bizottság megvizsgálja 
az azon tagállamok által  végrehajtott 
politikákat, amelyekben van lehetőség a 
partmenti szélerőművek fejlesztésére, 
különösen ha azon tagállamok 
rendelkeznek a következőkkel:
a) a partmenti szélenergia előállító 
létesítmények jóváhagyásával, 
minősítésével és engedélyezésével 
kapcsolatos kérelmek kezeléséért felelős 
és a kérelmezők számára segítséget nyújtó 
egységes közigazgatási szerv létrehozása;
b) felismerték a hosszú távú és stratégiai 
hálózattervzetés szükségességét, hogy be 
tudják fogadni a partmenti 
szélerőművekből származó nagy 
mennyiségű villamos energiát 
c) létrehoztak tengeri területrendezési 
szabályokat az optimális 
helykiválasztásra.
Adott esetben további jogszabályokat 
javasol annak biztosítására, hogy a 
partmenti szélerőműveket időben 
használni lehessen. 

Or. en

Indokolás

A partmenti szélerőművekből származó energia 2020-ban fedezheti az európai uniós
energiafogyasztás 4%-át. A partmenti szélerőművek fejlesztésének jogbiztonsága érdekében a 
kormányoknak szabályokat és gyors eljárásokat kell létrehozniuk a fejlesztés jóváhagyására. 
Az Európai Uniónak meg kell erősítenie a szükséges hálózati infrastruktúrát összhangban a 
Bizottság elkötelezettségével, hogy rendszeresen felülvizsgálja a partmenti szélerőművek 
fejlesztésének akadályait és a velük szembeni ellenkezést, a teljesítendő környezetvédelmi 
feltételeket és (...) és iránymutatásokat dolgoz ki a tagállamok számára, adott esetben 
jogszabályokra irányuló javaslatok révén."
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Módosítás 1026
Mechtild Rothe

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a) a Bizottság egy internetes honlapot 
hoz létre a különböző tagállamoknak a 
megújuló energiaforrásokból származó 
energia nemzeti és regionális támogatási 
rendszereire vonatkozó részletes és 
aktuális információkra és azok 
változásaira. A tagállamok részéről 
történő 19. cikk (1a) (új) bekezdés szerinti 
jelentés alapján a Bizottság legkésőbb a 
jelentés benyújtását követő négy héttel 
frissíti az adott honlapot.

Or. en

Indokolás

Manapság nehéz időszerű tájékoztatást kapni a különböző tagállamok megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó jogszabály, politika és támogatási szint változásairól. Az 
interneten keresztül elérhető külön információ forrás segítené az információk terjesztését, és 
arra ösztönözné különösen a KKM-eket, hogy tevékenységeiket terjesszék ki a nemzeti 
határokon keresztül. 

Módosítás 1027
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. 2018. december 31-ig a Bizottság 
közzéteszi a 2020 utáni időszakra 
vonatkozó megújulóenergia-útitervet a 
szükséges jogalkotási javaslatokkal együtt. 
Ez az útiterv felmérheti egy harmonizált 
európai megújulóenergia-támogatási
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rendszer szükségességét a következők 
figyelembe vételével:
a) a villamosenergia-piacok 
liberalizációja az egész Unió területén;
b) a megújuló energiaforrások 
fejlődésének korlátai az egyes 
tagállamokban;
c) más energia előállító technológiáknak, 
különösen a nukleáris és a 
szénerőműveknek, nyújtott támogató 
mechanizmusok
d) harmonizált hálózati hozzáférés, az 
adminisztratív és a tervezési eljárások 
szintje.

Or. en

Indokolás

Az Európai Uniónak tovább kell tekintenie mint 2020 a megújuló energiák alkalmazása terén. 
Bármely a 2020 utánra tekintő útitervnek meg kell vizsgálnia annak lehetőségét, hogy 
harmonizálja a támogatási mechanizmusokat, más jelentős feltételekkel együtt. A harmonizált 
és az egész unióra érvényes a megújuló villamos energiára vonatkozó támogatási 
mechanizmus kockára tenné Európa vezető szerepét a megújuló energiaforrások terén. A 
keretek változása befektetői bizonytalanságot eredményezne, különösen egy sikeres rendszer 
alapvető keretrendszerének változása.

Módosítás 1028
Eluned Morgan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. jelentésében a Bizottság megvizsgálja 
az azon tagállamok által  végrehajtott 
politikákat, amelyekben van lehetőség a 
partmenti szélerőművek fejlesztésére, 
különösen ha azon tagállamok 
rendelkeznek a következőkkel:
a) létrehoztak a partmenti szélenergia 
előállító létesítmények jóváhagyásával, 
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minősítésével és engedélyezésével 
kapcsolatos kérelmek kezeléséért felelős 
és a kérelmezők számára segítséget nyújtó 
egységes közigazgatási szervet;
b) felismerték a hosszú távú és stratégiai 
hálózattervzetés szükségességét, hogy be 
tudják fogadni a partmenti 
szélerőművekből származó nagy 
mennyiségű villamos energiát 
c) létrehoztak tengeri területrendezési 
szabályokat az optimális 
helykiválasztásra.
Adott esetben további jogszabályokat 
javasol annak biztosítására, hogy a 
partmenti szélerőműveket időben 
használni lehessen. 

Or. en

Indokolás

A partmenti szélerőművek fejlesztésének jogbiztonsága érdekében a kormányoknak 
szabályokat és gyors eljárásokat kell létrehozniuk a fejlesztés jóváhagyására. Az európai 
uniós partmenti szélerőművekre vonatkozó politikának meg kell erősítenie a szükséges 
hálózati infrastruktúrát. Továbbá a Bizottság megállapítja, hogy rendszeresen felülvizsgálja a 
partmenti szélerőművek fejlesztésének akadályait és a velük szembeni ellenkezést, és 
iránymutatásokat dolgoz ki a tagállamok számára.

Módosítás 1029
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A tagállamok legkésőbb 2010. március 
31-ig elfogadják és kihirdetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, 
valamint az e rendelkezések és az irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 

1. A tagállamok ezen irányelv hatályba 
lépését követő 24 hónapon belül
elfogadják és kihirdetik a törvényi, 
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. 
E rendelkezések szövegét, valamint az e 
rendelkezések és az irányelv közötti 
megfelelést bemutató táblázatot 
haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
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haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

Or. de

Indokolás

A jelenleg javasolt határidő túl rövid.
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