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Módosítás 1030
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – B. rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. Ütemterv-előirányzat törölve 
A 3. cikk (2) bekezdésében említett
ütemterv-előirányzatnak a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében a következő részarányokat 
kell betartania:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), átlagosan 
a 2011–2012 közötti kétéves időszakban;
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), átlagosan 
a 2013–2014 közötti kétéves időszakban;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), átlagosan 
a 2015–2016 közötti kétéves időszakban; 
továbbá
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), átlagosan 
a 2017–2018 közötti kétéves időszakban;
ahol:
S2005 = részarány az adott tagállam
esetében 2005-ben a táblázat A. részében 
feltüntetettek szerint,
továbbá
S2020 = részarány az adott tagállam 
esetében 2020-ban a táblázat A. részében 
feltüntetettek szerint.

Or. de

Indokolás

A célkitűzés a bürokrácia csökkentése, nem pedig a növelése.
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Módosítás 1031
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – B. rész – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. Ütemterv-előirányzat B. Kötelező érvényű ütemterv

Or. en

Módosítás 1032
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – B. rész – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. Ütemterv-előirányzat B. Kötelező érvényű időközi célkitűzésekre 
vonatkozó ütemterv

Or. en

Indokolás

A 2020-ra tervezett EK- és tagállami célok átlagos teljesítése érdekében kötelező érvényű 
időközi célokat is el kell fogadni. A jelen I. melléklet B. részében javasolt ütemterv nagyon 
alacsony értékekről indul, és a 2020. évet megelőző évekre ütemezi a megújuló energiák 
legnagyobb részarányát. Ha ezt az ütemet a tagállamok nem tartják, nehéz lesz a 2020-ra 
kitűzött célt teljesíteniük. Ezért azt a legalapvetőbb minimumnak kell tekinteni.

Módosítás 1033
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – B. rész – bevezető mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésében említett
ütemterv-előirányzatnak a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 

A 3. cikk (2) bekezdésében említett
kötelező érvényű ütemtervnek a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 



AM\732231HU.doc 5/75 PE409.503v01-00

HU

tekintetében a következő részarányokat 
kell betartania:

tekintetében a következő részarányokat 
kell betartania:

Or. en

Módosítás 1034
Reino Paasilinna

Irányelvre irányuló javaslat
II. Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

II. melléklet – Normalizálási szabály a 
vízenergiával termelt villamos energia 
elszámolásához

törölve

A következő szabályt kell alkalmazni az 
egy adott tagállamban vízenergiával 
termelt villamos energia elszámolásához:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

ahol:
N = referencia év;
QN(norm) = a tagállam összes vízerőműve 
által az N évben megtermelt, elszámolási 
célokra normalizált villamos energia;
Qi = az i évben a tagállam összes erőműve 
által ténylegesen megtermelt villamos 
energia mennyisége GWh-ban kifejezve; 
Ci = a tagállam valamennyi erőművének 
összes beépített kapacitása az i évben 
MW-ban kifejezve.

Or. en
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Módosítás 1035
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
II. melléklet – a melléklet végéhez illesztendő rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ha a vízhozam-statisztikák ismertek, a 
termelt villamos energia kiszámolható az 
utolsó 15 évre vonatkozó vízhozam 
együtthatókkal, a következő képletet 
alkalmazva:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * idő
ahol:
QE’ = termelt villamos energia
Hm = átlagos esés
Vm = átlagos átfolyás (viszkozitás)
g = gravitációs együttható
ρ = sűrűség
η = energia hatékonyság 
Kisebb vízerőművek esetében kisebb 
felmérést végeznek. Ebben az esetben 
elegendő a tényleges éves 
villamosenergia-termelésről szóló éves 
jelentés.
A további villamosenergia-termelést az 
érintett változó százalékos növekedése 
alapján számolják ki.

Or. de

Indokolás

A vízenergiára vonatkozó normalizációs képletet ki kell egészíteni, mivel az új erőművekben 
előállított vízenergiát nem lehet megfelelően leírni, ha a természetes vízhozam-ingadozás (+/-
10%) túl alacsony. Ha egy erőmű éves villamosenergia-termelése nő, miközben a maximális 
kapacitást nem növelték, akkor a további villamosenergia-termelést nem veszik teljes 
mértékben számba 15 évig. Ha ennek fordítottja az igaz, a RES arányt elfogadhatatlanul 
növelik, és ez csak lassan csökken a következő 15 évben.
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Módosítás 1036
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IIa. MELLÉKLET:
Normalizálási szabály a szélenergiával 

termelt villamos energia kiszámításához
az egy adott tagállamban szélenergiával 
termelt villamos energia kiszámításához a 
következő szabályt kell alkalmazni:

ahol:
N = referenciaév
QN(norm) = a tagállam összes 
szélerőműve által az N évben megtermelt, 
számítási célokra normalizált villamos 
energia;
Qi = az i évben a tagállam összes erőműve 
által ténylegesen megtermelt villamos 
energia mennyisége GWh-ban kifejezve;
Ci = a tagállam valamennyi erőművének 
összes beépített kapacitása az i évben 
MW-ban kifejezve.

Or. de

Indokolás

A vízenergiához hasonlóan a szélenergia is több éven keresztül jelentős ingadozást mutat. 
Ezért a szélenergia termelést normalizálni kell, hogy az egész Európai Unióra kiterjedő 
kötelező érvényű minimális időközi célok összehasonlíthatók legyenek.

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Módosítás 1037
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
IV. Melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. de

Indokolás

Az üzembe helyezők IV. mellékletben szabályozott képesítése nem szükséges, mivel hivatkozni 
lehet a 2005/36/EK irányelvre, és a további szabályozás csak a fölösleges bürokráciát 
növelné.

Módosítás 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (3) bekezdésében említett 
kritériumok a következők:

A következő kritériumok kizárólag a 13. 
cikk (3) bekezdés szerinti képesítési 
rendszerekre vonatkoznak:

Or. de

Indokolás

Az üzembe helyezők IV. mellékletben szabályozott képesítése csak akkor szükséges, ha a 
tagállamokban nincs megbízható szakmai képesítési rendszer.
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Módosítás 1039
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (3) bekezdésében említett 
kritériumok a következők:

A következő kritériumok kizárólag a 13. 
cikk (3) bekezdés szerinti képesítési 
rendszerekre vonatkoznak:

Or. de

Indokolás

Az üzembe helyezők IV. mellékletben szabályozott képesítése csak akkor szükséges, ha a 
tagállamokban nincs megbízható szakmai képesítési rendszer. Az üzemeltetők szempontjából –
azon túlmenően, hogy e képesítések mind a tartalom, mind az idő szempontjából nagyon 
megerőltetők – a további kötelező képesítés csak még több felesleges bürokratikus akadályt 
jelentene. Ha a képesítés és annak frissítése szükséges, ez a piacon kínált folyamatos 
fakultatív képzési programok révén megoldható.

Módosítás 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 13. cikk (3) bekezdésében említett 
kritériumok a következők:

A következő kritériumok kizárólag a 13. 
cikk (3) bekezdés szerinti képesítési 
rendszerekre vonatkoznak:

Or. de

Indokolás

Az üzembe helyezők IV. mellékletben szabályozott képesítése csak akkor szükséges, ha a
tagállamokban nincs megbízható szakmai képesítési rendszer. Az üzemeltetők szempontjából, 
attól eltekintve, hogy e képesítések mind tartalom mind idő szempontjából nagyon 
megerőltetők, a további kötelező képesítés csak még több felesleges bürokratikus akadályt 
gördítene. Ha a képesítés és annak frissítése szükséges, ez a piacon kínált folyamatos 
fakultatív képzési programok révén megoldható.
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Módosítás 1041
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A képesítési eljárás átlátható és azt a 
tagállamok vagy a tagállamok által kijelölt 
közigazgatási szerv pontosan
meghatározta.

1. A képesítési eljárás átlátható és azt a 
tagállamok által kijelölendő és 
akkreditálandó minősítő szerv pontosan
meghatározza (az EN ISO 17024 szerint).

Or. en

Indokolás

A személyzet EN ISO 17024 szerinti képesítése biztosítja a folyamatosan aktualizált 
szakképesítést (az új technológiai előrelépések, illetve szabályok és rendeletek könnyen 
végrehajthatók). Továbbá az ISO akkreditáció biztosítja az egyértelmű szabályokat, hogy az 
oktatás, a képesítés és a szakismeretek egész Európában összehasonlíthatók legyenek.

E megközelítés lehetővé teszi az összes tagállamban a szakismeretek kölcsönös elismerését.

Módosítás 1042
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A képesítési eljárás átlátható és azt a 
tagállamok vagy a tagállamok által kijelölt 
közigazgatási szerv pontosan
meghatározta.

1. A képesítési eljárás átlátható és azt a 
tagállamok által kijelölendő és
akkreditálandó minősítő szerv pontosan
meghatározza (az EN ISO 17024 szerint).

Or. en

Indokolás

A személyzet EN ISO 17024 szerinti képesítése biztosítja a folyamatosan aktualizált 
szakképesítést (az új technológiai előrelépések, illetve szabályok és rendeletek könnyen 
végrehajthatók). Továbbá az ISO akkreditáció biztosítja az egyértelmű szabályokat, hogy az 
oktatás, a képesítés és a szakismeretek egész Európában összehasonlíthatók legyenek.
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Módosítás 1043
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biomassza, a hőszivattyú, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek üzembe helyezői
akkreditált képzési programok keretében 
vagy akkreditált oktatótól szerezhetnek 
képesítést.

2. A biomassza, a hőszivattyú, a felszíni 
geotermikus és a fotovoltaikus napenergia 
és a termikus napenergia rendszerek 
üzembe helyezői lehetőséget kapnak arra, 
hogy harmadik fél tanúsítsa a 
képességeiket. Az üzembe helyező a 
képesítést egy elméleti és egy gyakorlati 
részből állóvizsga eredményeként kapja. 
Az üzembe helyező rendelkezik az adott 
berendezések és rendszerek telepítéséhez 
szükséges ismeretekkel, hogy a 
berendezések és rendszerek meg tudjanak 
felelni a fogyasztó teljesítménnyel és 
megbízhatósággal kapcsolatos 
elvárásainak, minőségi szakmunkát végez 
és betart minden hatályos törvényt és 
szabványt, beleértve az energiával és az 
ökocímkézéssel kapcsolatos törvényeket és 
szabványokat is. A vizsga során egy 
biomassza-bojler vagy -tűzhely, 
hőszivattyú, fotovoltaikus napenergia 
vagy termikus napenergia rendszer 
telepítésének gyakorlati értékelésére kerül 
sor.

Or. en

Indokolás

Elengedhetetlen a telepítés minőségének biztosítása.
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Módosítás 1044
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biomassza, a hőszivattyú, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek üzembe helyezői 
akkreditált képzési programok keretében 
vagy akkreditált oktatótól szerezhetnek 
képesítést.

2. A biomassza, a hőszivattyú, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek, valamint a 
horizontális és vertikális hőkollektorok 
üzembe helyezőit (pl.: fúró és építőipari 
vállalatok) akkreditált tanúsító szerv 
minősíti.

Or. en

Indokolás

A személyzet EN ISO 17024 szerinti képesítése biztosítja a folyamatosan aktualizált 
szakképesítést (az új technológiai előrelépések, illetve szabályok és rendeletek könnyen 
végrehajthatók). Továbbá az ISO akkreditáció biztosítja az egyértelmű szabályokat, hogy az 
oktatás, a képesítés és a szakismeretek egész Európában összehasonlíthatók legyenek.

E megközelítés lehetővé teszi az összes tagállamban a szakismeretek kölcsönös elismerését.

Módosítás 1045
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biomassza, a hőszivattyú, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek üzembe helyezői 
akkreditált képzési programok keretében 
vagy akkreditált oktatótól szerezhetnek 
képesítést.

2. A biomassza, a hőszivattyú, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek, valamint a 
horizontális és vertikális hőkollektorok 
üzembe helyezőit (pl.: fúró és építőipari 
vállalatok) akkreditált tanúsító szerv 
minősíti.

Or. en
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Indokolás

A személyzet EN ISO 17024 szerinti képesítése biztosítja a folyamatosan aktualizált 
szakképesítést (az új technológiai előrelépések, illetve szabályok és rendeletek könnyen 
végrehajthatók). Továbbá az ISO akkreditáció biztosítja az egyértelmű szabályokat, hogy az 
oktatás, a képesítés és a szakismeretek egész Európában összehasonlíthatók legyenek. Az 
EHPA (Európai Hőszivattyú Szövetség) és az EPEE (Európai Partnerség az Energiáért és a 
Környezetért) közös álláspontja az 5 oldalas RES (megújuló energiaforrások) irányelv 5. 
oldaláról. E megközelítés lehetővé teszi az összes tagállamban a szakismeretek kölcsönös 
elismerését.

Módosítás 1046
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biomassza, a hőszivattyú, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek üzembe helyezői 
akkreditált képzési programok keretében 
vagy akkreditált oktatótól szerezhetnek 
képesítést.

2. A biomassza, a hőszivattyú, a felszíni 
geotermikus és a fotovoltaikus napenergia 
és a termikus napenergia rendszerek 
üzembe helyezői akkreditált képzési 
programok keretében vagy akkreditált 
oktatótól szerezhetnek képesítést.

Or. en

Módosítás 1047
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
IV Melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A biomassza, a hőszivattyú, a 
fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek üzembe helyezői 
akkreditált képzési programok keretében 
vagy akkreditált oktatótól szerezhetnek 
képesítést.

2. A biomassza, a hőszivattyú, a felszíni 
geotermikus és a fotovoltaikus napenergia 
és a termikus napenergia rendszerek 
üzembe helyezői akkreditált képzési 
programok keretében vagy akkreditált 
oktatótól szerezhetnek képesítést.

Or. en
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Indokolás

A hőszivattyú és a felszíni geotermikus üzembe helyezők képesítési kritériumai és 
akkreditációs programjai között különbséget kell tenni, mivel alapvető eltérés van a szakmai 
szervezetekhez való kapcsolatukban, és egyazon személynél, illetve egyazon vállalaton belül is 
ritkán található meg ugyanaz a képesítés. Külön kritériumokat kell biztosítani a felszíni 
geotermikus üzembe helyezők képesítéseire.

Módosítás 1048
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A képesítés az adott 
technológiára/alkalmazásra vonatkozik: 
kisméretű biomassza-bojlerek és -
tűzhelyek, fotovoltaikus napenergia és 
termikus napenergia rendszerek, felszíni 
geotermikus rendszerek és hőszivattyúk 

Or. en

Indokolás

A megújuló energiatechnológiák eltérőek, ezért külön képesítési rendszereket kell kidolgozni 
minden egyes technológiára.

Módosítás 1049
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Az üzembe helyezői képesítés 
érvényessége időben korlátozott, 
ugyanúgy, mint ahogy hagyományos fűtő 
berendezések, vagy a fotovoltaikus, illetve 
hagyományos villamos berendezések 
üzembe helyezői számára a képesítési 
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eljárás rendelkezik.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia fejlődése felesleges korlátozásának 
elkerülése érdekében a képesítési érvényességi időket nem szabad szigorúbban megszabni, 
mint hagyományos berendezések esetében. 

Módosítás 1050
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 3-10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A képzési program vagy az oktató 
akkreditációját a tagállamok vagy a 
tagállamok által kijelölt közigazgatási 
szervek végzik. Az akkreditációt végző 
szerv biztosítja, hogy az oktató által kínált 
képzési program folyamatos, és az egész 
régióban, illetve országban hozzáférhető. 
Az oktató a gyakorlati képzés 
biztosításához rendelkezik a megfelelő 
műszaki eszközökkel, beleértve a 
laboratóriumi felszereléseket vagy annak 
megfelelő eszközöket. Az oktató az 
alapképzésen kívül aktuális témaköröket –
beleértve az új technológiákat is –
bemutató, rövidebb továbbképző 
tanfolyamokat is biztosít, lehetővé téve az 
üzembehelyezéssel kapcsolatos élethosszig 
tartó tanulást. A képzést biztosíthatják a 
berendezések vagy rendszerek gyártói, 
illetve intézetek vagy egyesületek.

törölve

4. Az akkreditált képzési programokon a 
munkatapasztalattal rendelkező olyan 
üzembe helyezők vehetnek részt, akik már 
elvégezték vagy éppen végzik a következő 
típusú képzések valamelyikét: 
a) a biomassza-bojlerek és -tűzhelyek 
üzembe helyezői esetében előfeltétel a 
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vízvezeték-szerelő, a csővezeték-szerelő, 
fűtéstechnikai mérnök vagy fürdőszoba-
berendezés technikus és fűtő- vagy 
hűtőberendezés technikus szakképesítés. 
b) a hőszivattyúk üzembe helyezői 
esetében előfeltétel a vízvezeték-szerelő 
vagy hűtőgépész mérnök szakképesítés és 
az alapvető elektronikai és vízvezeték-
szerelési ismeretek (cső vágása, 
csőillesztékek forrasztása, csőillesztékek 
ragasztása, szigetelés, szerelvények 
tömítése, szivárgástesztelés és fűtő- vagy 
hűtőrendszerek telepítése);
c) a fotovoltaikus napenergia vagy a 
termikus napenergia rendszerek üzembe 
helyezői esetében előfeltétel a vízvezeték-
szerelő vagy villanyszerelő szakképesítés 
és a vízvezeték-szerelési, elektronikai és 
tetőfedési ismeretek, beleértve a 
csőillesztékek forrasztását, a csőillesztékek 
ragasztását, a szerelvények tömítését, a 
vízvezeték-szivárgás tesztelését, a 
vezetékek bekötését, az alapvető tetőfedő 
anyagok ismeretét és az illesztések 
bevonására és a tömítésre alkalmazott 
módszerek ismeretét is; or 
d) szakképzési rendszer, amelynek 
keretében az üzembe helyező elsajátítja a 
megfelelő ismereteket az a), b) vagy c) 
pontban említett szakismeretek három 
évig tartó oktatásának megfelelő szinten, 
beleértve mind az elméleti, mind a 
gyakorlati ismereteket. 
5. Az üzembe helyező szakképesítésével 
záruló képzés elméleti és gyakorlati 
részből áll. A képzés elvégzése után az 
üzembe helyező rendelkezik az adott 
berendezések és rendszerek telepítéséhez 
szükséges ismeretekkel, meg tud felelni a 
fogyasztó teljesítménnyel és 
megbízhatósággal kapcsolatos 
elvárásainak, minőségi szakmunkát végez 
és betart minden hatályos törvényt és 
szabványt, beleértve az energiával és az 
ökocímkével kapcsolatos törvényeket és 
szabványokat is.



AM\732231HU.doc 17/75 PE409.503v01-00

HU

6. A biomassza-bojlerek és -tűzhelyek 
üzembe helyezőinek szánt képzés elméleti 
részében ki kell térni a biomassza piaci 
helyzetére, az ökológiai vonatkozásokra, a 
biomasszából előállított üzemanyagokra, a 
logisztikai vonatkozásokra, az építési 
törvényre, a tűzvédelemre, a 
támogatásokra, az égetési technikákra, a 
gyújtási rendszerekre, az optimális 
hidraulikai megoldásokra, a költségek és 
a gazdaságosság összehasonlítására, 
valamint a biomassza-bojlerek és -
tűzhelyek tervezésére, telepítésére és 
karbantartására. A képzés keretében a 
szerelők elsajátítják a biomassza 
technológiákkal és a biomasszából 
előállított tüzelőanyagokkal (például 
pellet) kapcsolatos európai szabványokra 
és a biomasszával kapcsolatos nemzeti és 
európai jogszabályokra vonatkozó 
ismereteket. 
7. A hőszivattyúk üzembe helyezőinek 
szóló képzés elméleti részében ki kell térni 
a következőkre: a hőszivattyúk piaci 
helyzete, geotermikus erőforrások és a 
különböző régiók talajhőmérséklete, a 
talaj és a kőzet hővezető képességének 
meghatározása, logisztikai kérdések, az 
építési törvény, a geotermikus erőforrások 
felhasználásának szabályai, a 
hőszivattyúk egyes épületekben való 
használatának megvalósíthatósága és a 
legmegfelelőbb hőszivattyú rendszer 
kiválasztása, illetve az ezekkel kapcsolatos 
műszaki előírások ismerete, biztonsági 
kérdések, légszűrés, a hőforrással való 
összekapcsolás és a rendszer telepítésének 
megfelelő helye. A képzés keretében 
továbbá alapos ismereteket kell nyújtani a 
hőszivattyúkkal kapcsolatos európai 
szabványokról és a vonatkozó nemzeti és 
európai jogszabályokról. Az üzembe 
helyezőnek az alábbi ismeretekről kell 
számot adnia:
a) a hőszivattyúk fizikai és működési 
elvének alapfokú ismerete, beleértve a 
hőszivattyú-kör jellemzőinek ismeretét is: 
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a hőnyelő alacsony hőmérséklete, a 
hőforrás magas hőmérséklete és a 
rendszer hatékonysága közötti 
összefüggés, a fűtési hatásfok (COP) és a 
szezonális teljesítmény faktor (SPF) 
meghatározása;
b) a hőszivattyú-kör alkotóelemeinek és 
azok funkciójának ismerete, beleértve a 
kompresszort, az expanziós szelepet, az 
elpárologtatót, a kondenzátort, a 
szerelvényeket és fittingeket, a kenőolajat, 
a hűtőközeget, a túlhevítést és a túlhűtést 
és a hőszivattyús hűtési lehetőségeket; 
c) a jellemző beszerelési helyzeteknek 
megfelelő komponensek kiválasztása és 
azok méretezése, beleértve a különböző 
épületekre jellemző hőterhelés-értékek 
meghatározását, illetve az 
energiafogyasztás alapján a melegvíz 
előállítás jellemző értékeinek 
meghatározását, a hőszivattyú 
kapacitásának meghatározását a melegvíz 
előállításhoz szükséges hőterheléshez, az 
épület tárolási kapacitásához és a 
rendelkezése álló megszakítható áramhoz 
képest; a kiegyenlítő tartályként szolgáló 
komponensnek és a tartály térfogatának 
meghatározása és egy második fűtési 
rendszer beépítési lehetőségének 
mérlegelése;
8. A fotovoltaikus napenergia és a 
termikus napenergia rendszerek üzembe 
helyezői esetében a képzés elméleti része a 
következőket érinti: a napenergiát 
hasznosító termékek piaci helyzete, 
ökológiai vonatkozások, összetevők, a 
napenergiával működő rendszerek 
jellemzői és méretezése, a megfelelő 
rendszerek kiválasztása és a 
rendszerösszetevők méretezése, a hőigény 
meghatározása, logisztikai vonatkozások, 
az építési törvény, tűzvédelem, 
támogatások, a költségek és a 
gazdaságosság összehasonlítása és a 
fotovoltaikus napenergiával és a termikus 
napenergiával működő berendezések 
tervezése, telepítése és karbantartása. A 
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képzés keretében a szerelők ismereteket 
szereznek a vonatkozó technológiákkal 
kapcsolatos európai szabványokról, a 
Solar Keymark tanúsítványról és a 
területtel kapcsolatos nemzeti és európai 
jogszabályokról. Az üzembe helyezőnek az 
alábbi ismeretekről kell számot adnia: 
a) a szükséges szerszámok és 
berendezések alkalmazásával képes a 
biztonságos munkavégzésre, betartja a 
biztonsági előírásokat és szabványokat és 
felismeri a napenergiával működő 
berendezésekkel összefüggésben kialakuló 
vízvezeték-szerelési, villanyszerelési és 
egyéb kockázatokat;
b) képes az aktív és a passzív rendszerek 
és azok összetevőinek meghatározására, 
beleértve a mechanikai tervezési 
feladatokat, valamint képes meghatározni 
az összetevők megfelelő helyét, a rendszer 
felépítését és konfigurációját; 
c) képes meghatározni a telepítésre 
alkalmas területet, a fotovoltaikus 
napenergiát felhasználó rendszer és a 
napenergiával működő vízmelegítő 
tájolását és dőlésszögét, figyelembe véve 
az árnyékolódást, a napsugárzásnak való 
kitettséget, a szerkezeti integritást, az adott 
épület vagy éghajlat adottságainak való 
megfelelést, valamint ki tudja választani 
az egyes tetőtípusoknak megfelelő 
telepítési módszereket és képes 
meghatározni a telepítéshez szükséges 
berendezéseket (balance of system);
d) különösen a fotovoltaikus napenergia 
rendszerek esetében, képes adaptálni a 
villamossági terveket, beleértve a névleges 
áram meghatározását, minden 
áramkörhöz képes kiválasztani a 
megfelelő vezetéktípust és teljesítményt, 
minden kapcsolódó berendezéshez és 
alrendszerhez képes meghatározni a 
megfelelő méretet, a teljesítményt és a 
helyet, és ki tudja választani a megfelelő 
összekapcsolási pontot.
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9. A tanfolyamot vizsga zárja, a vizsgát 
sikerrel teljesítők szakképesítésről szóló 
bizonyítványt kapnak. A vizsga keretében 
egy biomassza-bojler vagy -tűzhely, 
hőszivattyú, fotovoltaikus napenergia 
vagy termikus napenergia rendszer 
telepítésének gyakorlati értékelésére kerül 
sor.
10. Az üzembe helyezői képesítés 
érvényessége időben korlátozott, a 
képesítő bizonyítvány érvényességének 
meghosszabbítására egy továbbképző 
tanfolyam elvégzése után van lehetőség.

Or. en

Módosítás 1051
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A képzési program vagy az oktató 
akkreditációját a tagállamok vagy a 
tagállamok által kijelölt közigazgatási
szervek végzik. Az akkreditációt végző 
szerv biztosítja, hogy az oktató által kínált 
képzési program folyamatos, és az egész 
régióban, illetve országban hozzáférhető. 
Az oktató a gyakorlati képzés 
biztosításához rendelkezik a megfelelő 
műszaki eszközökkel, beleértve a 
laboratóriumi felszereléseket vagy annak 
megfelelő eszközöket. Az oktató az 
alapképzésen kívül aktuális témaköröket –
beleértve az új technológiákat is –
bemutató, rövidebb továbbképző 
tanfolyamokat is biztosít, lehetővé téve az 
üzembehelyezéssel kapcsolatos élethosszig 
tartó tanulást. A képzést biztosíthatják a 
berendezések vagy rendszerek gyártói, 
illetve intézetek vagy egyesületek.

3. A képzési program vagy az oktató
minőségét akkreditációját tanúsító szervek 
végzik.  E szervek biztosítják, hogy az 
oktató által kínált képzési program 
folyamatos, és az egész régióban, illetve 
országban hozzáférhető. Az oktató a 
gyakorlati képzés biztosításához 
rendelkezik a megfelelő műszaki 
eszközökkel, beleértve a laboratóriumi 
felszereléseket vagy annak megfelelő 
eszközöket. Az oktató az alapképzésen 
kívül aktuális témaköröket – beleértve az 
új technológiákat is – bemutató, rövidebb 
továbbképző tanfolyamokat is biztosít, 
lehetővé téve az üzembehelyezéssel 
kapcsolatos élethosszig tartó tanulást. A 
képzést biztosíthatják a berendezések vagy 
rendszerek gyártói, illetve intézetek vagy 
egyesületek.
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Or. en

Indokolás

Az akkreditált tanúsító szervek tagállamok által történő kijelölése nagyon egyszerű és 
hatékony megoldás, míg az egyes képzési központokra vonatkozó akkreditáció szükségessége 
túl sok bürokratikus követelményt és költséget vonna maga után. Olyan adminisztrációs terhet 
ró ki, amely lassítja a megújuló energiák piacának fejlődését.

Módosítás 1052
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A képzési program vagy az oktató 
akkreditációját a tagállamok vagy a 
tagállamok által kijelölt közigazgatási
szervek végzik. Az akkreditációt végző 
szerv biztosítja, hogy az oktató által kínált 
képzési program folyamatos, és az egész 
régióban, illetve országban hozzáférhető. 
Az oktató a gyakorlati képzés 
biztosításához rendelkezik a megfelelő 
műszaki eszközökkel, beleértve a 
laboratóriumi felszereléseket vagy annak 
megfelelő eszközöket. Az oktató az 
alapképzésen kívül aktuális témaköröket –
beleértve az új technológiákat is –
bemutató, rövidebb továbbképző 
tanfolyamokat is biztosít, lehetővé téve az 
üzembehelyezéssel kapcsolatos élethosszig 
tartó tanulást. A képzést biztosíthatják a 
berendezések vagy rendszerek gyártói, 
illetve intézetek vagy egyesületek.

3. A képzési program vagy az oktató
minőségét akkreditációját tanúsító szervek 
végzik.  E szervek biztosítják, hogy az 
oktató által kínált képzési program 
folyamatos, és az egész régióban, illetve 
országban hozzáférhető. Az oktató a 
gyakorlati képzés biztosításához 
rendelkezik a megfelelő műszaki 
eszközökkel, beleértve a laboratóriumi 
felszereléseket vagy annak megfelelő 
eszközöket. Az oktató az alapképzésen 
kívül aktuális témaköröket – beleértve az 
új technológiákat is – bemutató, rövidebb 
továbbképző tanfolyamokat is biztosít, 
lehetővé téve az üzembehelyezéssel 
kapcsolatos élethosszig tartó tanulást. A 
képzést biztosíthatják a berendezések vagy 
rendszerek gyártói, illetve intézetek vagy 
egyesületek.

Or. en

Indokolás

Az akkreditált minősítő szervek tagállamok által történő kijelölése nagyon egyszerű és 
hatékony megoldás, míg az egyes képzési központokra vonatkozó akkreditáció szükségessége 
túl sok bürokratikus követelményt és költséget vonna maga után. Olyan adminisztrációs terhet 
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ró ki, amely lassítja a megújuló energiák piacának fejlődését.

Módosítás 1053
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4. Az akkreditált képzési programokon a 
munkatapasztalattal rendelkező olyan 
üzembe helyezők vehetnek részt, akik már 
elvégezték vagy éppen végzik a következő 
típusú képzések valamelyikét:

4. A képzési programokon a 
munkatapasztalattal rendelkező olyan 
üzembe helyezők vehetnek részt, akik már 
elvégezték vagy éppen végzik a következő 
típusú képzések valamelyikét:

Or. en

Indokolás

Az akkreditált tanúsító szervek tagállamok által történő kijelölése nagyon egyszerű és 
hatékony megoldás, míg az egyes képzési központokra vonatkozó akkreditáció szükségessége 
túl sok bürokratikus követelményt és költséget vonna maga után. Olyan adminisztrációs terhet 
ró ki, amely lelassítja a megújuló energiák piacának fejlődését.

Módosítás 1054
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a felszíni geotermikus berendezések 
üzembe helyezői számára: szakképesítés a 
fúrási műveletek, illetve a csővezeték-
szerelés elvégzéséhez, valamint előfeltétel 
az alapvető geológiai ismeret; 

Or. en
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Módosítás 1055
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a felszíni geotermikus berendezések 
üzembe helyezői számára: szakképesítés a 
fúrási műveletek, illetve a csővezeték-
szerelés elvégzéséhez, valamint előfeltétel 
az alapvető geológiai ismeret; 

Or. en

Indokolás

A hőszivattyú és a felszíni geotermikus berendezések üzembe helyezőinek képesítési 
kritériumai és akkreditációs programjai között különbséget kell tenni, mivel alapvető eltérés 
van a szakmai szervezetekhez való kapcsolatukban, és egyazon személynél, illetve egyazon 
vállalaton belül is ritkán található meg ugyanaz a képesítés. Külön kritériumokat kell 
biztosítani a felszíni geotermikus üzembe helyezők képesítéseire.

Módosítás 1056
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A hőszivattyúk üzembe helyezőinek 
szóló képzés elméleti részében ki kell térni 
a következőkre: a hőszivattyúk piaci 
helyzete, geotermikus erőforrások és a 
különböző régiók talajhőmérséklete, a 
talaj és a kőzet hővezető képességének 
meghatározása, logisztikai kérdések, az 
építési törvény, a geotermikus erőforrások 
felhasználásának szabályai, a hőszivattyúk 
egyes épületekben való használatának 
megvalósíthatósága és a legmegfelelőbb 
hőszivattyú rendszer kiválasztása, illetve az 
ezekkel kapcsolatos műszaki előírások
ismerete, biztonsági kérdések, légszűrés, a 

7. A hőszivattyúk üzembe helyezőinek 
szóló képzés elméleti részében ki kell térni 
a következőkre: a hőszivattyúk piaci 
helyzete, logisztikai kérdések, az építési 
törvény, a geotermikus erőforrások 
felhasználásának szabályai, a hőszivattyúk 
egyes épületekben való használatának 
megvalósíthatósága és a legmegfelelőbb 
hőszivattyú rendszer kiválasztása, illetve az 
ezekkel kapcsolatos műszaki előírások, 
biztonsági kérdések, légszűrés, a 
hőforrással való összekapcsolás és a 
rendszer telepítésének ismerete. A képzés 
keretében továbbá alapos ismereteket kell 
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hőforrással való összekapcsolás és a 
rendszer telepítésének megfelelő helye. A 
képzés keretében továbbá alapos 
ismereteket kell nyújtani a hőszivattyúkkal 
kapcsolatos európai szabványokról és a 
vonatkozó nemzeti és európai 
jogszabályokról. Az üzembe helyezőnek az 
alábbi ismeretekről kell számot adnia:

nyújtani a hőszivattyúkkal kapcsolatos 
európai szabványokról és a vonatkozó 
nemzeti és európai jogszabályokról. Az 
üzembe helyezőnek az alábbi ismeretekről 
kell számot adnia:

Or. en

Indokolás

A hőszivattyú és a felszíni geotermikus berendezések üzembe helyezőinek képesítési 
kritériumai és akkreditációs programjai között különbséget kell tenni, mivel alapvető eltérés 
van a szakmai szervezetekhez való kapcsolatukban, és egyazon személynél, illetve egyazon 
vállalaton belül is ritkán található meg ugyanaz a képesítés. Külön kritériumokat kell 
biztosítani a felszíni geotermikus üzembe helyezők képesítéseire.

Módosítás 1057
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A hőszivattyúk üzembe helyezőinek 
szóló képzés elméleti részében ki kell térni 
a következőkre: a hőszivattyúk piaci 
helyzete, geotermikus erőforrások és a 
különböző régiók talajhőmérséklete, a 
talaj és a kőzet hővezető képességének 
meghatározása, logisztikai kérdések, az 
építési törvény, a geotermikus erőforrások 
felhasználásának szabályai, a
hőszivattyúk egyes épületekben való 
használatának megvalósíthatósága és a 
legmegfelelőbb hőszivattyú rendszer 
kiválasztása, illetve az ezekkel kapcsolatos 
műszaki előírások ismerete, biztonsági 
kérdések, légszűrés, a hőforrással való 
összekapcsolás és a rendszer telepítésének
megfelelő helye. A képzés keretében 
továbbá alapos ismereteket kell nyújtani a 

7. A hőszivattyúk üzembe helyezőinek 
szóló képzés elméleti részében ki kell térni 
a következőkre: a hőszivattyúk piaci 
helyzete, logisztikai kérdések, az építési 
törvény, a hőszivattyúk egyes épületekben 
való használatának megvalósíthatósága és 
a legmegfelelőbb hőszivattyú rendszer 
kiválasztása, illetve az ezekkel kapcsolatos 
műszaki előírások, biztonsági kérdések, 
légszűrés, a hőforrással való 
összekapcsolás és a rendszer telepítésének
ismerete. A képzés keretében továbbá 
alapos ismereteket kell nyújtani a 
hőszivattyúkkal kapcsolatos európai 
szabványokról és a vonatkozó nemzeti és 
európai jogszabályokról. Az üzembe 
helyezőnek az alábbi ismeretekről kell 
számot adnia:
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hőszivattyúkkal kapcsolatos európai 
szabványokról és a vonatkozó nemzeti és 
európai jogszabályokról. Az üzembe 
helyezőnek az alábbi ismeretekről kell 
számot adnia:

Or. en

Módosítás 1058
Nikolaos Vakalis

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A felszíni geotermikus berendezések 
üzembe helyezői számára nyújtott képzés 
elméleti részében ki kell térni a 
következőkre: geotermikus erőforrások és 
a különböző régiók talajhőmérséklete, a 
talaj és a kőzet hővezető képességének 
meghatározása, a geotermikus 
erőforrások felhasználásának szabályai, a 
legmegfelelőbb geotermikus hőszivattyú-
rendszer kiválasztása, a rendszer 
telepítése, a fúrástechnológia, a 
fúrólyukas hőcserélő üzembe helyezése, a 
kútépítés, nyomáspróba, logisztikai 
kérdések, építési törvények, és a biztonság. 
A képzés keretében továbbá alapos 
ismereteket kell nyújtani a 
geotermikusenergia-termelésre vonatkozó 
minden európai szabványról, valamint és 
a vonatkozó nemzeti és európai 
jogszabályokról. Az üzembe helyezőnek az 
alábbi ismeretekről kell számot adnia:
a) a felszín alatti rész geológiai és 
geotermikus paramétereinek ismerete, a 
talaj és kőzet típusok meghatározásának, 
besorolásának és azonosításának 
ismerete, fúrólyuk-jelentések előkészítése, 
beleértve a litológiát és a felszín alatti 
vizeket, stb; alapvető geológiai és 
hidrogeológiai ismeretek,
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b) a különféle fúrási és ásási technológiák 
ismerete, az optimális fúrási módszer 
kiválasztása, amely a fúrás során 
biztosítja a környezet védelmét (különösen 
a felszín alatti vizekét), 
c) képes a fúrólyukas hőcserélők üzembe 
helyezésére, a talaj rendszer habarccsal, 
feltöltéssel vagy más módon való 
kiegészítésére, és képes nyomáspróbát 
végezni; műanyag csövek 
összehegesztésének és más
összekapcsolásának ismerete,
d) képes felszín alatti kutat építeni, a 
megfelelő csővezetékeket, szivattyúkat és 
ellenőrző rendszereket üzembe helyezni, 
e) képes a megfelelő dokumentáció 
elkészítésére, beleértve a fúrási területek 
azonosítását és műszaki rajzának 
elkészítését.

Or. en

Indokolás

A hőszivattyú és a felszíni geotermikus berendezések üzembe helyezőinek képesítési 
kritériumai és akkreditációs programjai között különbséget kell tenni, mivel alapvető eltérés 
van a szakmai szervezetekhez való kapcsolatukban, és egyazon személynél, illetve egyazon 
vállalaton belül is ritkán található meg ugyanaz a képesítés. Külön kritériumokat kell 
biztosítani a felszíni geotermikus berendezések üzembe helyezőinek képesítéseire.

Módosítás 1059
Philippe Busquin

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. A felszíni geotermikus berendezések 
üzembe helyezői számára nyújtott képzés 
elméleti részében ki kell térni a 
következőkre: geotermikus erőforrások és 
a különböző régiók talajhőmérséklete, a 
talaj és a kőzet hővezető képességének 
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meghatározása, a geotermikus 
erőforrások felhasználásának szabályai, a 
legmegfelelőbb geotermikus hőszivattyú 
rendszer kiválasztása, a rendszer 
telepítése, a fúrástechnológia, a 
fúrólyukas hőcserélő üzembe helyezése, a 
kútépítés, nyomáspróba, logisztikai 
kérdések, építési törvények, és a biztonság. 
A képzés keretében továbbá alapos 
ismereteket kell nyújtani a 
geotermikusenergia-termelésre vonatkozó 
európai szabványokról, valamint a 
vonatkozó nemzeti és európai 
jogszabályokról. Az üzembe helyezőnek az 
alábbi ismeretekről kell számot adnia:
a) a felszín alatti rész geológiai és 
geotermikus paramétereinek ismerete, a 
talaj és kőzet típusok meghatározásának, 
nomenklatúrájának és azonosításának 
ismerete, fúrólyuk-jelentések előkészítése, 
beleértve a litológiát és a felszín alatti 
vizeket, stb.; alapvető geológiai és 
hidrogeológiai ismeretek,
b) a különféle fúrási és ásási technológiák 
ismerete, az optimális fúrási módszer 
kiválasztása, amely a fúrás során 
biztosítja a környezet védelmét (különösen 
a felszín alatti vizekét), 
c) képes a fúrólyukas hőcserélők üzembe 
helyezésére, a talaj rendszer habarccsal, 
feltöltéssel vagy más módon való 
kiegészítésére, és képes nyomáspróbát 
végezni; műanyag csövek 
összehegesztésének és más 
összekapcsolásának ismerete,
d) képes felszín alatti kutat építeni, a 
megfelelő csővezetékeket, szivattyúkat és 
ellenőrző rendszereket üzembe helyezni,
e) képes a megfelelő dokumentáció 
elkészítésére, beleértve a fúrási területek 
azonosítását és műszaki rajzának 
elkészítését.

Or. en
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Indokolás

Az irányelv üzembe helyezők akkreditálásáról rendelkező IV. mellékletének külön 
kritériumokat kell tartalmaznia a felszíni geotermikus berendezések üzembe helyezőinek 
képesítésére vonatkozóan. Ennek ki kell terjednie a geotermikus hűtő- és fűtőrendszerek 
tervezésében és üzembe helyezésében résztvevő szakemberek különböző kategóriáira, annak 
biztosítása érdekében, hogy rendelkezzenek e megújuló energiaforrás használatának 
előmozdításához szükséges ismeretekkel. Az irányelvben a szakemberek számára nyújtott 
iránymutatásnak tartalmaznia kell a helyi geotermikus lehetőségekre vonatkozó on-line 
információs szolgáltatások fejlesztését is. 

Módosítás 1060
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
Annex IV – paragraph 9

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A tanfolyamot vizsga zárja, a vizsgát 
sikerrel teljesítők szakképesítésről szóló 
bizonyítványt kapnak. A vizsga keretében
egy biomassza-bojler vagy -tűzhely, 
hőszivattyú, fotovoltaikus napenergia vagy 
termikus napenergia rendszer telepítésének
gyakorlati értékelésére kerül sor.

9. A tanfolyamot vizsga és képesítési 
eljárás zárja (az EN ISO 17024 szerint).
A vizsga kiterjed a gyakorlati képességek 
vizsgálatára is. A képesítési eljárás részét 
képezi egy biomassza-bojler vagy -tűzhely, 
hőszivattyú rendszer, fotovoltaikus 
napenergia vagy termikus napenergia 
rendszer üzembe helyező által történő 
sikeres telepítésének vizsgálata is.

Or. en

Indokolás

Vizsga során nehéz helyben vizsgálni egy valódi üzembe helyezést. Lehetséges azonban 
vizsgálni a meglévő rendszerek üzembe helyezési hibáinak felismerésére vonatkozó gyakorlati 
képességeket. Ilyen gyakorlati résznek tehát a vizsga részét kell képeznie.  Az üzembe 
helyezési képességek vizsgálatához az üzembe helyező dokumentumokkal bizonyítja, hogy a 
valóságban hány rendszert helyezett üzembe.
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Módosítás 1061
Paul Rübig

Irányelvre irányuló javaslat
IV melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A tanfolyamot vizsga zárja, a vizsgát 
sikerrel teljesítők szakképesítésről szóló 
bizonyítványt kapnak. A vizsga keretében
egy biomassza-bojler vagy -tűzhely, 
hőszivattyú, fotovoltaikus napenergia vagy 
termikus napenergia rendszer telepítésének
gyakorlati értékelésére kerül sor.

9. A tanfolyamot vizsga és képesítési 
eljárás zárja (az EN ISO 17024 szerint).
A vizsga kiterjed a gyakorlati képességek 
vizsgálatára is. A képesítési eljárás részét 
képezi egy biomassza-bojler vagy -tűzhely, 
hőszivattyú rendszer, fotovoltaikus 
napenergia vagy termikus napenergia 
rendszer üzembe helyező által történő 
sikeres telepítésének vizsgálata is.

Or. en

Indokolás

Vizsga során nehéz helyben vizsgálni egy valódi üzembe helyezést. Lehetséges azonban 
vizsgálni a meglévő rendszerek üzembe helyezési hibáinak felismerésére vonatkozó gyakorlati 
képességeket. Ilyen gyakorlati résznek tehát a vizsga részét kell képeznie.  Az üzembe 
helyezési képességek vizsgálatához az üzembe helyező dokumentumokkal bizonyítja, hogy a 
valóságban hány rendszert helyezett üzembe.

Módosítás 1062
Anni Podimata

Irányelvre irányuló javaslat
IV a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IVa melléklet:
Képzési programok és a képzések 

nyújtóinak akkreditációja
A 13. cikk (3a új) bekezdésében említett 
kritériumok a következők:
1. A képzési program vagy az oktató 
akkreditációját a tagállamok vagy a 
tagállamok által kijelölt közigazgatási 
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szervek végzik. Az akkreditációt végző 
szerv biztosítja, hogy az oktató által kínált 
képzési program folyamatos, és az egész 
régióban, illetve országban hozzáférhető. 
Az oktató a gyakorlati képzés 
biztosításához rendelkezik a megfelelő 
műszaki eszközökkel, beleértve a 
laboratóriumi felszereléseket vagy annak 
megfelelő eszközöket. Az oktató az 
alapképzésen kívül aktuális témaköröket –
beleértve az új technológiákat is –
bemutató, rövidebb továbbképző 
tanfolyamokat is biztosít, lehetővé téve az 
üzembe helyezéssel kapcsolatos 
élethosszig tartó tanulást. A képzést 
biztosíthatják a berendezések vagy 
rendszerek gyártói, illetve intézetek vagy 
egyesületek.
2. A IV a (új) mellékletben említett 
feltételeknek eleget tevő képzési 
programokat, ahol lehet, az üzembe 
helyezők alaptantervének részévé kell 
tenni.
3. Az akkreditált képzési programokat 
különösen a munkatapasztalattal 
rendelkező olyan üzembe helyezőknek 
ajánlják, akik már elvégezték, vagy éppen 
végzik a következő típusú képzések 
valamelyikét:
a) a biomassza-bojlerek és -tűzhelyek 
üzembe helyezői esetében előfeltétel a 
vízvezeték-szerelő, a csővezeték-szerelő, 
fűtéstechnikai mérnök vagy fürdőszoba-
berendezés technikus és fűtő- vagy 
hűtőberendezés technikus szakképesítés.
b) a hőszivattyúk üzembe helyezői 
esetében előfeltétel a vízvezeték-szerelő 
vagy hűtőgépész mérnök szakképesítés és 
az alapvető elektronikai és vízvezeték-
szerelési ismeretek (cső vágása, 
csőillesztékek forrasztása, csőillesztékek 
ragasztása, szigetelés, szerelvények 
tömítése, szivárgástesztelés és a fűtő- vagy 
hűtőrendszerek telepítése);
c) a felszíni geotermikus berendezések 
üzembe helyezői számára: szakképesítés a 
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fúrási műveletek, illetve a csővezeték-
szerelés elvégzéséhez, valamint előfeltétel 
az alapvető geológiai ismeret. 
d) a fotovoltaikus napenergia üzembe 
helyezők számára: villanyszerelő 
képesítés, illetve az elektronikai és 
tetőfedési ismeretek, előfeltételként 
beleértve a vezetékek bekötését, valamint 
az alapvető tetőfedő anyagok ismeretét; 

e) a termikus napenergia rendszerek 
üzembe helyezői számára: vízvezeték-
szerelő szakképesítés és a vízvezeték-
szerelési, és tetőfedési ismeretek, 
előfeltételként beleértve a csőillesztékek 
forrasztását, a csőillesztékek ragasztását, 
a szerelvények tömítését, a vízvezeték-
szivárgás tesztelését, a vezetékek 
bekötését, az alapvető tetőfedő anyagok 
ismeretét és az illesztések bevonására és a 
tömítésre alkalmazott módszerek ismeretét 
is; vagy
f) szakképzési rendszer, amelynek 
keretében az üzembe helyező elsajátítja a 
megfelelő ismereteket az a), b), c), d) vagy 
e) pontban említett szakismeretek három 
évig tartó oktatásának megfelelő szinten, 
beleértve mind az elméleti, mind a 
gyakorlati ismereteket.
4. A biomassza-bojlerek és -tűzhelyek 
üzembe helyezőinek szánt képzés elméleti 
részében ki kell térni a biomassza piaci 
helyzetére, az ökológiai vonatkozásokra, a 
biomasszából előállított üzemanyagokra, a 
logisztikai vonatkozásokra, az építési 
törvényre, a tűzvédelemre, a 
támogatásokra, az égetési technikákra, a 
gyújtási rendszerekre, az optimális 
hidraulikai megoldásokra, a költségek és 
a gazdaságosság összehasonlítására, 
valamint a biomassza-bojlerek és -
tűzhelyek tervezésére, telepítésére és 
karbantartására. A képzés alapos 
ismereteket nyújt a biomassza 
technológiákkal és a biomasszából 
előállított tüzelőanyagokkal (például 
pellet) kapcsolatos európai szabványokról 
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és a biomasszával kapcsolatos nemzeti és 
európai jogszabályokról.
5. A hőszivattyúk üzembe helyezőinek 
szóló képzés elméleti részében ki kell térni 
a következőkre: a hőszivattyúk piaci 
helyzete, a hőszivattyúk egyes épületekben 
való használatának megvalósíthatósága és 
a legmegfelelőbb hőszivattyú rendszer 
kiválasztása, illetve az ezekkel kapcsolatos 
műszaki előírások, biztonsági kérdések, 
légszűrés, a hőforrással való 
összekapcsolás és a rendszer telepítésének 
ismerete. A képzés továbbá alapos 
ismereteket nyújt a hőszivattyúkkal 
kapcsolatos európai szabványokról és a 
vonatkozó nemzeti és európai 
jogszabályokról. Az üzembe helyezőnek az 
alábbi ismeretekről kell számot adnia:
a) a hőszivattyúk fizikai és működési 
elvének alapfokú ismerete, beleértve a 
hőszivattyú-kör jellemzőinek ismeretét is: 
a hőnyelő alacsony hőmérséklete, a 
hőforrás magas hőmérséklete és a 
rendszer hatékonysága közötti 
összefüggés, a fűtési hatásfok (COP) és a 
szezonális teljesítmény faktor (SPF) 
meghatározása;
b) a hőszivattyú-kör alkotóelemeinek és 
azok funkciójának ismerete, beleértve a 
kompresszort, az expanziós szelepet, az 
elpárologtatót, a kondenzátort, a 
szerelvényeket és fittingeket, a kenőolajat, 
a hűtőközeget, a túlhevítést és a túlhűtést 
és a hőszivattyús hűtési lehetőségeket;
c) a jellemző beszerelési helyzeteknek 
megfelelő komponensek kiválasztása és 
azok méretezése, beleértve a különböző 
épületekre jellemző hőterhelés-értékek 
meghatározását, illetve az 
energiafogyasztás alapján a melegvíz 
előállítás jellemző értékeinek 
meghatározását, a hőszivattyú 
kapacitásának meghatározását a melegvíz 
előállításhoz szükséges hőterheléshez, az 
épület tárolási kapacitásához és a 
rendelkezése álló megszakítható áramhoz 
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képest; a kiegyenlítő tartályként szolgáló 
komponensnek és a tartály térfogatának 
meghatározása és egy második fűtési 
rendszer beépítési lehetőségének 
mérlegelése.
6. A a termikus napenergia rendszerek 
üzembe helyezői esetében a képzés 
elméleti része a következőket érinti: a 
napenergiát hasznosító termékek piaci 
helyzete, ökológiai vonatkozások, 
összetevők, a napenergiával működő 
rendszerek jellemzői és méretezése, a 
megfelelő rendszerek kiválasztása és a 
rendszerösszetevők méretezése, a hőigény 
meghatározása, a logisztikai 
vonatkozások, az építési törvény, a 
tűzvédelem, a támogatások, a költségek és 
a gazdaságosság összehasonlítása és a 
termikus napenergiával működő 
berendezések tervezése, telepítése és 
karbantartása. A képzés keretében a 
szerelők ismereteket szereznek a 
vonatkozó technológiákkal kapcsolatos 
európai szabványokról, a Solar Keymark 
tanúsítványról és a területtel kapcsolatos 
nemzeti és európai jogszabályokról. Az 
üzembe helyezőnek az alábbi ismeretekről 
kell számot adnia:
a) a szükséges szerszámok és 
berendezések alkalmazásával képes a 
biztonságos munkavégzésre, betartja a 
biztonsági előírásokat és szabványokat és 
felismeri a napenergiával működő 
berendezésekkel összefüggésben kialakuló 
vízvezeték-szerelési, villanyszerelési és 
egyéb kockázatokat;
b) képes az aktív és a passzív rendszerek 
és azok összetevőinek meghatározására, 
beleértve a mechanikai tervezési 
feladatokat, valamint képes meghatározni 
az összetevők megfelelő helyét, a rendszer 
felépítését és konfigurációját;
c) képes meghatározni a telepítésre 
alkalmas területet, a napkollektorok 
tájolását és dőlésszögét, figyelembe véve 
az árnyékolódást, a napsugárzásnak való 
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kitettséget, a szerkezeti integritást, az adott 
épület vagy éghajlat adottságainak való 
megfelelést, valamint ki tudja választani 
az egyes tetőtípusoknak megfelelő 
telepítési módszereket és képes 
meghatározni a rendszer telepítéséhez 
szükséges berendezéseket;
7. A felszíni geotermikus berendezések 
üzembe helyezői számára nyújtott képzés 
elméleti részében ki kell térni a 
következőkre: geotermikus erőforrások és 
a különböző régiók talajhőmérséklete, a 
talaj és a kőzet hővezető képességének 
meghatározása, a geotermikus 
erőforrások felhasználásának szabályai, a 
legmegfelelőbb geotermikus hőszivattyú 
rendszer kiválasztása, a rendszer 
telepítése, a fúrástechnológia, a 
fúrólyukas hőcserélő üzembe helyezése, a 
kútépítés, nyomáspróba, logisztikai 
kérdések, építési törvények, és a biztonság. 
A képzés keretében továbbá alapos 
ismereteket kell nyújtani a felszíni 
geotermikusenergia-termelésre vonatkozó 
európai szabványokról, valamint és a 
vonatkozó nemzeti és európai 
jogszabályokról. Az üzembe helyezőnek az 
alábbi ismeretekről kell számot adnia:
a) a felszín alatti rész geológiai és 
geotermikus paramétereinek ismerete, a 
talaj és kőzet típusok meghatározásának, 
nomenklatúrájának és azonosításának 
ismerete, fúrólyuk-jelentések előkészítése, 
beleértve a litológiát és a felszín alatti 
vizeket, stb.; alapvető geológiai és 
hidrogeológiai ismeretek,
b) a különféle fúrási és ásási technológiák 
ismerete, az optimális fúrási módszer 
kiválasztása, amely a fúrás során 
biztosítja a környezet védelmét (különösen 
a felszín alatti vizekét), 
c) képes a fúrólyukas hőcserélők üzembe 
helyezésére, a talaj rendszer habarccsal, 
feltöltéssel vagy más módon való 
kiegészítésére, és képes nyomáspróbát 
végezni; műanyag csövek 
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összehegesztésének és más 
összekapcsolásának ismerete,
d) képes felszín alatti kutat építeni, a 
megfelelő csővezetékeket, szivattyúkat és 
ellenőrző rendszereket üzembe helyezni,
e) képes a megfelelő dokumentáció 
elkészítésére, beleértve a fúrási területek 
azonosítását és műszaki rajzának 
elkészítését.
8. A fotovoltaikus napenergia rendszerek 
üzembe helyezői esetében a képzés 
elméleti része a következőket érinti: a 
napenergiát hasznosító termékek piaci 
helyzete, ökológiai vonatkozások, 
összetevők, a napenergiával működő 
rendszerek jellemzői és méretezése, a 
megfelelő rendszerek kiválasztása és a 
rendszerösszetevők méretezése, logisztikai 
vonatkozások, az építési törvény, a 
tűzvédelem, a villámcsapás elleni védelem, 
a támogatások, a költségek és a 
gazdaságosság összehasonlítása és a 
fotovoltaikus napenergiával működő 
berendezések tervezése, telepítése és 
karbantartása. A képzés alapos 
ismereteket biztosít a technológiával 
kapcsolatos bármely európai szabványról, 
a tanúsítványokról és a területtel 
kapcsolatos nemzeti és európai 
jogszabályokról. Az üzembe helyezőnek az 
alábbi ismeretekről kell számot adnia:
a) a szükséges szerszámok és 
berendezések alkalmazásával képes a 
biztonságos munkavégzésre, betartja a 
biztonsági előírásokat és szabványokat és 
felismeri a napenergiával működő 
berendezésekkel összefüggésben kialakuló 
villanyszerelési és egyéb kockázatokat;
b) képes az aktív és a passzív rendszerek 
és azok összetevőinek meghatározására, 
beleértve a mechanikai tervezési 
feladatokat, valamint képes meghatározni 
az összetevők megfelelő helyét, a rendszer 
felépítését és konfigurációját;
c) képes meghatározni a telepítésre 
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alkalmas területet, a fotovoltaikus 
napenergia tájolását és dőlésszögét, 
figyelembe véve az árnyékolódást, a 
napsugárzásnak való kitettséget, a 
szerkezeti integritást, az adott épület vagy 
éghajlat adottságainak való megfelelést, 
valamint ki tudja választani az egyes 
tetőtípusoknak megfelelő telepítési 
módszereket és képes meghatározni a 
rendszer telepítéséhez szükséges 
berendezéseket;
d) képes adaptálni a villamossági terveket, 
beleértve a névleges áram 
meghatározását, minden áramkörhöz 
képes kiválasztani a megfelelő 
vezetéktípust és teljesítményt, minden 
kapcsolódó berendezéshez és 
alrendszerhez képes meghatározni a 
megfelelő méretet, a teljesítményt és a 
helyet, és ki tudja választani a megfelelő 
összekapcsolási pontot.
e) képes szoftvereket alkalmazni, hogy 
megmutassa a fotovoltaikus rendszerek 
gazdasági hatékonyságát; képes ellenőrző 
rendszerekkel dolgozni, azaz képes 
kiválasztani a fotovoltaikus rendszerekben 
végzett mérésekhez szükséges 
berendezéseket.

Or. en

(E módosítás tartalmazza a Bizottság javaslata IV melléklete 3-10 bekezdésének szövegét.) 

Indokolás

Egyértelmű különbséget kell tenni a „tanúsítás” és az „akkreditáció” között.
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Módosítás 1063
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
V. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. en

Indokolás

Mivel a zsírsav-metil-észter (FAME) határérték 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, például a FAME határértéknek a megállapítására. 
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 1064
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
V. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. it

Indokolás

A technikai előírásokat a bioüzemanyagokról szóló irányelvnek kell tartalmaznia.
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Módosítás 1065
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
V. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. it

Indokolás

Az üzemanyagokra és a bioüzemanyagokra vonatkozó technikai előírások a CEN 
felelősségébe tartoznak, és a CEN feladata a kidolgozásuk. Az üzemanyagokról szóló 
irányelvnek vagy a környezeti vonatkozású paramétereket kell megállapítania, vagy a CEN 
EN228, illetve EN590-es szabványának eleget nem tevő üzemanyagokra előírt címkézést.

Módosítás 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
V. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet 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 1067
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 7% biodízelt tartalmazó dízel-keverékre 
vonatkozó előírás

A 7% biodízelt tartalmazó dízel-keverékre 
vonatkozó előírás (EN590)

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az V. melléklet kifejezetten utaljon a hagyományos diesel üzemanyagokra 
vonatkozó európai uniós dízel-szabványra, amely megállapítja a Közösségben használandó 
biodízel keverékekre vonatkozó különleges előírásokat.

Módosítás 1068
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
V melléklet - 1 oszlop - 17 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Zsírsav-metil-észter (FAME) tartalom
EN14078

FAME tartalom – EN14214

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek meg kell határoznia, hogy a keverékek biodízel tartalmának meg kell felelnie a 
biodízelre vonatkozó EN14214-es szabványnak, biztosítandó a minőség kérdésének megfelelő 
kezelését. Az EN14078-ra történő hivatkozás nem megfelelő és ezért törölni kell.



PE409.503v01-00 40/75 AM\732231HU.doc

HU

Módosítás 1069
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Annex V – column 1 – row 22

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adalékolás a stabilitás fokozására Adalékolás a stabilitás fokozására (a tiszta 
FAME tartalomhoz)

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezetben megállapított 1000ppm-es BTH tartalom a tiszta FAME tartalomra 
vonatkozik, nem pedig a keverékére. Továbbá a mellékletben megállapított adalékanyag 
típusa kizárólag ajánlás jellegű lehet, amely lehetővé teszi bármely más, összehasonlíthatóan 
hatékony adalékanyag használatát.

Módosítás 1070
Gabriele Albertini

Irányelvre irányuló javaslat
VI. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. it

Indokolás

Az üzemanyagokra és a bioüzemanyagokra vonatkozó technikai előírások a CEN 
felelősségébe tartoznak, és a CEN feladata kidolgozásuk. Az üzemanyagokról szóló 
irányelvnek vagy a környezeti vonatkozású paramétereket kell megállapítania, vagy a CEN 
EN228, illetve EN590-es szabványának eleget nem tevő üzemanyagokra előírt címkézést.
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Módosítás 1071
Umberto Guidoni

Irányelvre irányuló javaslat
VI. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. it

Indokolás

A technikai előírásokat a bioüzemanyagokról szóló irányelvnek kell tartalmaznia.

Módosítás 1072
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
VI. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet 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 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Irányelvre irányuló javaslat
VI. melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet 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 1074
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VI. melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 10% biodízelt tartalmazó dízel-
keverékre vonatkozó előírás

A 10% biodízelt tartalmazó dízel-
keverékre vonatkozó előírás (EN590)

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy az V. melléklet kifejezetten utaljon a hagyományos diesel üzemanyagokra 
vonatkozó európai uniós dízel-szabványra, amely megállapítja a Közösségben használandó 
biodízel keverékekre vonatkozó különleges előírásokat.
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Módosítás 1075
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 1 oszlop – 17 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Zsírsav-metil-észter (FAME) tartalom
EN14078

FAME tartalom - EN14214

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek meg kell határoznia, hogy a keverékek biodízel tartalmának meg kell felelnie a 
biodízelre vonatkozó EN14214-es szabványnak, biztosítandó a minőség kérdésének megfelelő 
kezelését. Az EN14078-ra történő hivatkozás nem megfelelő és ezért törölni kell.

Módosítás 1076
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 oszlop – 20 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0.2 Az EN14214-es szabvánnyal összhangban

Or. en

Indokolás

A foszfortartalomra tekintettel a CEN továbbra sem állapította meg a 10%-os biodízel 
keverékre vonatkozó határértéket. A VI. mellékletnek elég rugalmasságot kell biztosítania, 
hogy az ipar alkalmazkodni tudjon a CEN döntéséhez.
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Módosítás 1077
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 oszlop – 21 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0.05 törölve

Or. en

Indokolás

A 0,05-ös savszámra vonatkozó előírás további terhet róna a biodízel keverékek előállítására. 
Továbbá erről már az oxidációs stabilitásra vonatkozó előírás rendelkezik.

Módosítás 1078
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 oszlop – 22 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

20 törölve

Or. en

Indokolás

A peroxid tartalomra vonatkozó paraméter nem lényeges a biodízel keverék előírásainak 
megállapításához.

Módosítás 1079
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VI melléklet – 3 oszlop – 25 sor

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

0.12 törölve
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Or. en

Indokolás

A 0.12-ös savszám változásra vonatkozó előírás további terhet róna a biodízel keverékek 
előállítására. Erről már az oxidációs stabilitásra vonatkozó előírás rendelkezik.

Módosítás 1080
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
Annex VI – column 1 – row 27

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Adalékolás a stabilitás fokozására Adalékolás a stabilitás fokozására (a tiszta 
FAME tartalomhoz)

Or. en

Indokolás

Az irányelvtervezetben megállapított 1000ppm-es BTH tartalom a tiszta FAME tartalomra 
vonatkozik, nem pedig a keverékére. Továbbá a mellékletben megállapított adalékanyag 
típusa kizárólag ajánlás jellegű lehet, amely lehetővé teszi bármely más, összehasonlíthatóan 
hatékony adalékanyag használatát.

Módosítás 1081
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII. melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VII. melléklet A része törölve

Or. en

Indokolás

Az üvegházhatású gázkibocsátás számításának valós értékeken kell alapulnia az 
üvegházhatású gázkibocsátás további csökkentésével kapcsolatos innováció elősegítésére. 
Diszaggregált értékeket különböző lépésekhez bizonyos feltételek között lehet használni.
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Módosítás 1082
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – B rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A VII. melléklet B része törölve

Or. en

Indokolás

Főként a biomasszából előállított folyékony üzemanyagok új generációja tekintetében az 
üvegházhatású gázkibocsátás számításának valós értékeken kell alapulnia az üvegházhatású 
gázkibocsátás további csökkentésével kapcsolatos innováció elősegítésére. A kereskedelmi 
forgalomban nem hozzáférhető termékeket illetően az irányelvben megkérdőjelezhető az 
alapértelmezett értékek beállítása, amely csak a rosszabb teljesítménynek kedvez és a 
fogyasztókat, valamint a politikát súlyosan félrevezeti.

Módosítás 1083
Lena Ek

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 11 a sor (új)

Módosítás

Fenntartható tőzegalapú Fischer-Tropsch dízel 60% 60%

Or. en

Indokolás

A fenntartható tőzeget át lehet alakítani bioüzemanyaggá ugyanolyan módon, mint amellyel 
második generációs bioüzemanyagokat állítanak elő cellulóztartalmú anyagokból, mint 
például fából gázosítással és a Fischer-Tropsch eljárással. A tőzeg típusától és az életciklus 
elemzésétől függően 80%-os megtakarítás érhető el az üvegházhatású gázkibocsátásban, 60% 
pedig átlagosan. A tőzeg nyersanyagként való fenntarthatósága tanúsítással biztosítható, és 
csak a tanúsítvánnyal rendelkező tőzeget használnák biodízel előállításra.
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Módosítás 1084
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közlekedési célú üzemanyagok, a 
biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

1. A közlekedési célú üzemanyagok, a 
biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

ahol: ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

eiluc = adott régiókban termelt 
bioüzemanyag előállításra használt egyes 
növények kockázati koefficiense 

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;

etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;

eccs = a szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarítások;

eccs = a szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarítások;

eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarítások; továbbá

eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarítások; továbbá

eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

A gépek és berendezések gyártása során A gépek és berendezések gyártása során 
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keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

A közelmúltban készült tanulmányok a földhasználat közvetett megváltozását találták a 
legkritikusabb tényezőnek annak megállapítására, hogy a biodízel jár-e környezeti előnyökkel 
vagy nem. A bioüzemanyag célkitűzések által vezérelt nagymértékű bioüzemanyag előállítás a 
más mezőgazdasági tevékenységek ökológiai szempontból érzékeny területekre, mint például 
az esőerdők, történő áthelyezéséhez vezethet. E közvetett hatások figyelembe vételéhez be kell 
vezetni egy hozzáadott kockázati tényezőt a GHG módszertanba.

Módosítás 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közlekedési célú üzemanyagok, a 
biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

1. A közlekedési célú üzemanyagok, a 
biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

ahol: ahol:

E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

eiluc = adott régiókban termelt 
bioüzemanyag előállításra használt egyes 
növények kockázati koefficiense 
esca = a talajban megkötött szénnek a jobb 
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mezőgazdasági gazdálkodás következtében 
bekövetkezett felhalmozódásából eredő 
kibocsátás-megtakarítások

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;

etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;

eccs = a szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarítások;

eccs = a szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarítások;

eccr = a szén megkötéséből és
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarítások; továbbá

eccu = a szén megkötéséből és
használatából eredő kibocsátás-
megtakarítások; továbbá

eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

eee  = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

A közelmúltban készült egyre növekvő számú tanulmány a földhasználat közvetett 
megváltozását (amely nevezhető „elszivárgásnak” vagy „áthelyezésnek”) találta a 
legkritikusabb tényezőnek annak megállapítására, hogy a biodízel jár-e környezeti előnyökkel 
vagy nem. A bioüzemanyag célkitűzések által vezérelt nagymértékű bioüzemanyag előállítás a 
más mezőgazdasági tevékenységek ökológiai szempontból érzékeny területekre, mint például 
az esőerdők, történő áthelyezéséhez vezethet. E közvetett hatások figyelembe vételéhez be kell 
vezetni egy hozzáadott kockázati tényezőt a GHG módszertanba.

Módosítás 1086
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közlekedési célú üzemanyagok, a 1. A közlekedési célú üzemanyagok, a 
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biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
ahol

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
ahol

E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

eiluc  = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
esca = a talajban megkötött szénnek a 
jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
következtében bekövetkezett 
felhalmozódásából eredő kibocsátás-
megtakarítások

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;

etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;

eccs = a szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarítások;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarítások; továbbá
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en
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Módosítás 1087
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A közlekedési célú üzemanyagok, a 
biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

1. A közlekedési célú üzemanyagok, a 
biüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók előállítása és használata 
által kiváltott üvegházhatást okozó 
gázkibocsátást a következők szerint kell 
kiszámítani:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

ahol: ahol:

E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

E = a bioüzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;

eec = a nyersanyagok kinyerése vagy
termelése során keletkező kibocsátások;

ec = a nyersanyagok termelése során 
keletkező kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;

etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;

etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;
eccs = a szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarítások;

eccs = a szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarítások;

eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarítások; továbbá

eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarítások; továbbá

eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

eee  = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarítások.

A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.
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Or. en

Indokolás

Az irányelv célja a bioüzemanyagokra és más folyékony bio-üzemanyaghordozóknak 
környezetvédelmi fenntarthatósági feltételek megállapítása, ezért a fosszilis üzemanyagokra 
történő hivatkozást törölni kell. A bioüzemanyagok használatából fakadó kibocsátás is 0, 
ezért az is törölhető.

Módosítás 1088
Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzemanyagokból eredő 
üvegházhatást okozó gázkibocsátást, E, az 
egy MJ üzemanyagra jutó CO2 
grammjának egyenértékében kell kifejezni, 
gCO2eq/MJ.

2. Az üzemanyagokból eredő 
üvegházhatást okozó gázkibocsátást, E, az 
egy MJ üzemanyagra jutó CO2 
grammjának egyenértékében kell kifejezni, 
gCO2eq/MJ. Az eiluc-ra megállapított érték 
40 gCO2eq/MJ minden olyan 
nyersanyagból előállított bioüzemanyag 
esetében, amelyet mezőgazdasági 
területen termelnek. Ez az érték a 
legutolsó tudományos adatokon alapuló, 
folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezi.

Or. en

Indokolás

A közelmúltban készült tanulmányok a földhasználat közvetett megváltozását találták a 
legkritikusabb tényezőnek annak megállapítására, hogy a biodízel jár-e környezeti előnyökkel 
vagy nem. A bioüzemanyag célkitűzések által vezérelt nagymértékű bioüzemanyag előállítás a 
más mezőgazdasági tevékenységek ökológiai szempontból érzékeny területekre, mint például 
az esőerdők, történő áthelyezéséhez vezethet. E közvetett hatások figyelembe vételéhez be kell 
vezetni egy hozzáadott kockázati tényezőt a GHG módszertanba.
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Módosítás 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az üzemanyagokból eredő 
üvegházhatást okozó gázkibocsátást, E, az 
egy MJ üzemanyagra jutó CO2 
grammjának egyenértékében kell kifejezni,
gCO2eq/MJ.

2. Az üzemanyagokból eredő 
üvegházhatást okozó gázkibocsátást, E, az 
egy MJ üzemanyagra jutó CO2 
grammjának egyenértékében kell kifejezni, 
gCO2eq/MJ. Az eiluc-ra megállapított érték 
40 gCO2eq/MJ minden olyan 
nyersanyagból előállított bioüzemanyag 
esetében, amelyet mezőgazdasági 
területen termelnek. Ez az érték a 
legutolsó tudományos adatokon alapuló, 
folyamatos felülvizsgálat tárgyát képezi.

Or. en

Indokolás

A közvetett hatást becslések szerint jelenleg további 50%-os kibocsátást tesz ki az Egyesült 
Államok kukoricaföldjein termesztett kakaslábfű, 93%-ot a kukorica alapú etanol esetében. A 
szabvány 40 gCO2eq/MJ érték alkalmazása megfelelőnek tűnik e közvetett hatások 
bemutatására, amíg nincsenek új tudományos bizonyítékok.

Módosítás 1090
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. A 2. pont alóli kivételként a közlekedési 
célú üzemanyagok esetében a 
gCO2eq/MJ-ban kiszámított értékeket ki 
lehet igazítani a hasznos üzem 
tekintetében az üzemanyagok között 
tapasztalható különbségek 
figyelembevétele érdekében, km/MJ-ban 
kifejezve. Ilyen kiigazításokra csak akkor 
van lehetőség, ha a hasznos üzem 

törölve
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tekintetében fennálló különbségeket 
bizonyítékokkal alátámasztják.

Or. en

Indokolás

Nincs egy az egyben kapcsolat az üzemanyag és végfelhasználása teljesítménye között. Itt 
keverednek az üzemanyagokra és a gépjárművekre vonatkozó kérdések, és teret nyit a 
szubjektív kívánságoknak, illetve a kétszeres beszámításnak. Szükséges az egyértelmű 
elszámoltathatóság. Az üzemanyag ellátók felelősek a „kúttól a tankig”, a gépjárműgyártók 
pedig a „tanktól a kerékig” kibocsátásért.

Módosítás 1091
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az 1. pont alkalmazásában a CO2, N2O 
és CH4 üvegházhatást okozó gázokat kell 
figyelembe venni. A CO2 egyenérték 
kiszámításához a fent említett gázokat a 
következő értékekkel kell figyelembe 
venni:

5. Az 1. pont alkalmazásában a CO2, N2O 
és CH4 üvegházhatást okozó gázokat kell 
figyelembe venni. A CO2 egyenérték 
kiszámításához a fent említett gázokat az 
IPPC üvegházhatást okozó gázok nemzeti 
nyilvántartási rendszereire vonatkozó 
2006. évi útmutatóban szereplő értékekkel
összhangban kell figyelembe venni. Az 
alkalmazandó referencia a mezőgazdasági 
földterület 2008. január előtti aktuális 
használata lesz.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Indokolás

Nincs információ akár az érintett előállítási folyamat során figyelembe veendő N2O -
kibocsátás biztosítására szolgáló módszerről, sem pedig az e célból alkalmazandó 
referenciáról. Egyértelmű és nemzetközileg elfogadott módzsretant kell kidolgozni.
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Módosítás 1092
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A nyersanyagok kinyerése vagy
termelése során keletkező kibocsátásokba,
eec, beletartoznak a kinyerési vagy a
mezőgazdasági termelési eljárás során 
keletkező kibocsátások; a nyersanyagok 
begyűjtése során keletkező kibocsátások; a 
hulladékokból és a szivárgásokból eredő 
kibocsátások; és a kinyeréshez vagy a
termeléshez használt vegyszerek vagy 
egyéb termékek előállítása során keletkező 
kibocsátások. A nyersanyagtermelés 
vonatkozásában a szén-dioxid megkötést 
nem kell figyelembe venni. Az 
olajkitermelést kísérő fáklyázásból 
származó üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásnak a világ bármely pontján 
bekövetkező bizonyított csökkenését le kell 
vonni. A termelésből eredő kibocsátásokra 
vonatkozó, a tényleges értékek 
használatának alternatíváját jelentő 
becslések levezethetők az alapértelmezett 
értékek kiszámításánál figyelembe vett 
földrajzi területeknél kisebb területekre 
kiszámított átlagokból.

6. A nyersanyagok termelése során 
keletkező kibocsátásokba, ec, beletartoznak 
a mezőgazdasági termelési eljárás során 
keletkező kibocsátások; a nyersanyagok
begyűjtése során keletkező kibocsátások; a 
hulladékokból és a szivárgásokból eredő 
kibocsátások; és a termeléshez használt 
vegyszerek vagy egyéb termékek 
előállítása során keletkező kibocsátások. A 
nyersanyagtermelés vonatkozásában a 
szén-dioxid megkötést nem kell 
figyelembe venni. A termelésből eredő 
kibocsátásokra vonatkozó, a tényleges 
értékek használatának alternatíváját jelentő 
becslések levezethetők az alapértelmezett 
értékek kiszámításánál figyelembe vett 
földrajzi területeknél kisebb területekre 
kiszámított átlagokból.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek a bioüzemanagokra kell koncentrálnia és nem a fosszilis üzemanyagokra. A 
fáklyázás nem vonatkozik a bioüzemanyagokra.
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Módosítás 1093
Anne Laperrouze

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátásokba, 
eec, beletartoznak a kinyerési vagy a 
mezőgazdasági termelési eljárás során 
keletkező kibocsátások; a nyersanyagok 
begyűjtése során keletkező kibocsátások; a 
hulladékokból és a szivárgásokból eredő 
kibocsátások; és a kinyeréshez vagy a 
termeléshez használt vegyszerek vagy 
egyéb termékek előállítása során keletkező 
kibocsátások. A nyersanyagtermelés 
vonatkozásában a szén-dioxid megkötést 
nem kell figyelembe venni. Az 
olajkitermelést kísérő fáklyázásból 
származó üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásnak a világ bármely pontján 
bekövetkező bizonyított csökkenését le kell 
vonni. A termelésből eredő kibocsátásokra 
vonatkozó, a tényleges értékek 
használatának alternatíváját jelentő 
becslések levezethetők az alapértelmezett 
értékek kiszámításánál figyelembe vett 
földrajzi területeknél kisebb területekre 
kiszámított átlagokból.

6. A nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátásokba, 
eec, beletartoznak a kinyerési vagy a 
mezőgazdasági termelési eljárás során 
keletkező kibocsátások; a nyersanyagok 
begyűjtése során keletkező kibocsátások; a 
hulladékokból és a szivárgásokból eredő 
kibocsátások; és a kinyeréshez vagy a 
termeléshez használt vegyszerek vagy 
egyéb termékek előállítása során keletkező 
kibocsátások. A nyersanyagtermelés 
vonatkozásában a szén-dioxid megkötést 
nem kell figyelembe venni. Az 
olajkitermelést kísérő fáklyázásból 
származó üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásnak a világ bármely pontján 
bekövetkező bizonyított csökkenését le kell 
vonni. Összhangban az 
éghajlatváltozással foglalkozó 
kormányközi testület (IPCC) által 
biztosított adatok alapján, különösen az 
N2O kibocsátásra tekintettel a termelésből 
eredő kibocsátásokra vonatkozó, a 
tényleges értékek használatának 
alternatíváját jelentő becslések 
levezethetők az alapértelmezett értékek 
kiszámításánál figyelembe vett földrajzi 
területeknél kisebb területekre kiszámított 
átlagokból.

Or. fr

Indokolás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szigorú fenntarthatósági kritériumokkal 
kell alátámasztani. Ez azonban csak egy az egész világon elfogadott számítási módszerrel 
valósítható meg. Az IPCC egy egész világon elfogadott referencia testület, és tagjai a legjobb 
szakemberek. Ezért meglepő lenne nem az IPCC adatait használni, mivel ezeket használja 
már Németország, Hollandia, az Egyesült Királyság és Franciaország is.
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Módosítás 1094
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások, el , kiszámításához az 
összes kibocsátásokat egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
kiszámítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:

7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások, el , kiszámításához az 
összes kibocsátásokat egyenlően el kell 
osztani 10 évre. Az ilyen kibocsátások 
kiszámítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x
1/20 x 1/P,

el  = (CSR – CSA ) x MWCO2/MWC x
1/10 x 1/P,

ahol: ahol:
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból
származó energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként számítva);

el  = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások (a biomassza-energiából
származó üzemanyag egy egységére jutó 
CO2-egyenérték tömegeként számítva);

CSR = a referencia földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a talajt és a 
vegetációt is). A referencia földhasználat 
a 2008 januárjában vagy a nyersanyag 
előállítása előtt 20 évvel aktuális
földhasználat, bármelyik is a későbbi; 

CSR  = a referencia földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a föld alatti és 
föld feletti biomasszát, a hulladékokat, a 
talajt, a száraz faágakat és fakitermelésből 
származó termékeket, az IPCC 
üvegházhatást okozó gázok nemzeti 
nyilvántartási rendszereire vonatkozó 
2006. évi útmutatójának 4. kötetét 
követve). A földhasználatra vonatkozó 
referenciaérték a 2008. januári
földhasználat mértéke.

CSA = az aktuális földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a talajt és a 
vegetációt is); 

CSA  = az aktuális földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a föld alatti és 
föld feletti biomasszát, a hulladékokat, a 
talajt, a száraz faágakat és fakitermelésből 
származó termékeket, az IPCC 
üvegházhatást okozó gázok nemzeti 
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nyilvántartási rendszereire vonatkozó 
2006. évi útmutatójának 4. kötetét 
követve).

MWCO2 = a CO2 molekuláris tömege = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = a CO2 molekuláris tömege = 
44,010 g/mol;

MWC = a szén molekuláris tömege = 
12,011 g/mol; továbbá

MWC = a szén molekuláris tömege = 
12,011 g/mol; továbbá

P = a növény produktivitása (a
bioüzemanyagokból és egyéb folyékony
bio-energiahordozókból egységnyi 
területen évente előállított energia)

P = a növény produktivitása (a
biomasszából származó közlekedési és 
egyéb folyékony üzemanyagokból
egységnyi területen évente előállított 
energia)

Or. en

Indokolás

Nem kell újra feltalálni a kereket. Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület 
(IPCC) 2006. évi ülésének az üvegházgáz-kibocsátással kapcsolatos jelentéskészítésről szóló 
iránymutatásai meghatározták az egységnyi területenként kibocsátott széndioxidra vonatkozó 
értékeket. Az ENSZ éghajlatváltozási-keretegyezménye alapján a tagállamok ezeket az 
értékeket használják.

Módosítás 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások, el , kiszámításához az 
összes kibocsátásokat egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
kiszámítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:

7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások, el , kiszámításához az 
összes kibocsátásokat egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
kiszámítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 
x 1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

ahol: ahol:

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 

el  = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
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éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként számítva);

éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként számítva);

CSR = a referencia földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a talajt és a 
vegetációt is). A referencia földhasználat a 
2008 januárjában vagy a nyersanyag 
előállítása előtt 20 évvel aktuális 
földhasználat, bármelyik is a későbbi;

CSR = a referencia földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a talajt és a 
vegetációt is). A referencia földhasználat a 
2008 januárjában vagy a nyersanyag 
előállítása előtt 20 évvel aktuális 
földhasználat, bármelyik is a későbbi;

CSA = az aktuális földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a talajt és a 
vegetációt is);

CSA = az aktuális földhasználathoz 
hozzárendelt területegységenkénti 
szénkészlet (a területegységre jutó szén 
tömegében mérve, beleértve a talajt és a 
vegetációt is);

MWCO2 = a CO2 molekuláris tömege = 
44,010 g/mol;
MWC = a szén molekuláris tömege = 
12,011 g/mol; továbbá
P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókból egységnyi 
területen évente előállított energia)

P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókból egységnyi 
területen évente előállított energia); 
továbbá
eB = [x] gCO2eq/MJ plusszérték, 
bioüzemanyagból vagy egyéb folyékony 
bio-energiahordozókból előállított 
energia, ha a biomasszát rehabilitált 
degradálódott területről nyerik; azaz, 
korábban mezőgazdasági művelés alá 
vont terület, amely 2008 januárjában nem 
volt alkalmas mezőgazdasági termelésre 
(pl.: szikes terület és az elhagyott 
gumiültetvények) és amely rehabilitációt 
megelőzően nem volt a 15. cikk (3) és (4) 
bekezdése szerinti terület,

Or. en
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Módosítás 1096
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 8 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 7. pont alkalmazásában a következő 
értékek használhatók a CSR és a CS 
esetében.

8. A 7. pont alkalmazásában a következő 
értékek használhatók a CSR és a CS 
esetében, kivéve a 15. cikk (3) és (4) 
bekezdésében meghatározott 
földhasználat-változás.

Or. de

Indokolás

A Bizottság által javasolt szabályok célja, hogy biztosítsa a negatív következményekkel járó 
földhasználat-változás figyelembe vételét.  Azonban e szabályok azt jelentik, hogy a 
permanens szénkészleteket (pl.: az esőerdőkben) ugyanolyan módon kezelik, mint az egy-két 
évig meglévő növénykultúrákét. Ha a kiirtott esőerdőkben előállított nyersanyagból készült 
bioüzemanyagok elsőbbséget kapnak, meggyorsul az esőerdők irtása. Csak a permanens 
szénkészleteket kell figyelembe venni.

Módosítás 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A földhasználat közvetett 
megváltozása miatt fellépő kibocsátás, 
eiluc, értéke 0, amennyiben a 
bioüzemanyag-termelés olyan 
alapanyagon – például hulladékon –
nyugszik, amelyhez nincs szükség 
szántóföldre, legelőre vagy állandó 
kultúrára. Minden más esetben az eiluc 
értéke legalább 20g CO2/MJ.

Or. en
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Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásához kapcsolódó üvegházhatást okozó gázkibocsátás 
minden termelésre vonatkozik, kivéve a használaton kívüli, leromlott vagy alacsony hozamú 
földeket. A 20gCO2eg/MJ alacsony ahhoz képest, hogy milyen értékek jelentek meg a tavalyi 
év folyamán a különböző becslésekben. Figyelembe véve azonban a földhasználat közvetett 
megváltozásának értékelésével kapcsolatos jelentős bizonytalanságot és a megjelent értékek 
nagy különbségeit, kezdetben alacsony értéket célszerű meghatározni.

Módosítás 1098
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A földhasználat közvetett 
megváltozása miatt fellépő kibocsátás, 
eiluc, értéke 0, amennyiben a termelés 
olyan alapanyagon – például hulladékon 
– nyugszik, amelyhez nincs szükség 
szántóföldre, legelőre vagy állandó 
kultúrára. Minden más esetben az eiluc 
értéke legalább 120g CO2/MJ.

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. A 
120gCO2eg/MJ érték a legújabb tudományos eredményeket képviseli. Az érték egyedül az 
EU-ban és az USA-ban várhatóan bekövetkező becsült keresletnövekedésen alapul, és ezért 
amennyiben a világ más részei hasonló politikákat vezetnek be, az üvegházgáz-kibocsátás 
közvetett hatásai nagyobbak lehetnek.
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Módosítás 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8b. A mezőgazdasági gazdálkodás javítása 
révén a talajban történő szénmegkötésből 
eredő kibocsátás-megtakarítások, esca,, 
csak akkor számíthatók be, ha el értékként 
még nem kerültek beszámításra.

Or. en

Módosítás 1100
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 9 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nem az üzemanyag-előállító üzemben 
előállított villamosenergia-fogyasztás 
elszámolásához ennek a villamos 
energiának az előállítására és elosztására 
jellemző üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás-intenzitást úgy kell 
tekinteni, hogy az megegyezik az egy 
meghatározott régióban a villamos energia 
előállítására és elosztására jellemző átlagos 
kibocsátási intenzitással. E szabály alól az 
alábbi kivételeket lehet tenni:

A nem az üzemanyag-előállító üzemben 
előállított villamosenergia-fogyasztás 
elszámolásához ennek a villamos 
energiának az előállítására és elosztására 
jellemző üvegházhatást okozó 
gázkibocsátás-intenzitást úgy kell 
tekinteni, hogy az megegyezik az Európai 
Unióban a villamos energia előállítására és 
elosztására jellemző átlagos kibocsátási 
intenzitással. E szabály alól az alábbi 
kivételeket lehet tenni:

Or. en

Indokolás

Mivel az európai uniós villamosenergia-hálózatok össze vannak kapcsolva, nem lehet 
igazolni, hogy hol termelték a bioüzemanyag előállító üzem által fogyasztott villamos 
energiát. Ezért a villamosenergia-fogyasztás elszámolását az európai uniós átlagértékre 
érdemes alapozni. Ennek az az előnye, hogy egyenlő feltételeket teremt a bioüzemanyag-
előállítók számára, és nem hátráltatja a hatékony villamosenergia termelést bioüzemanyag-
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előállító létesítményben (pl.: kogenerációs projekt révén) egy olyan régióban, ahol a 
villamosenergia-előállítás és elosztás viszonylag alacsony üvegházhatású gázkibocsátással 
jár.

Módosítás 1101
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarításokba, eccs, 
csak azok a kibocsátott CO2 megkötésével 
és tárolásával elkerült kibocsátások 
számíthatók bele, amelyek közvetlenül 
összefüggnek az üzemanyag kinyerésével, 
szállításával, feldolgozásával és 
elosztásával.

törölve

Or. en

Módosítás 1102
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 12 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12. A szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarításokba, eccs, 
csak azok a kibocsátott CO2 megkötésével 
és tárolásával elkerült kibocsátások 
számíthatók bele, amelyek közvetlenül 
összefüggnek az üzemanyag kinyerésével, 
szállításával, feldolgozásával és 
elosztásával.

12. A szén megkötéséből és tárolásából 
eredő kibocsátás-megtakarításokba, eccs , 
csak azok a kibocsátott CO2 megkötésével 
és tárolásával elkerült kibocsátások 
számíthatók bele, amelyek közvetlenül 
összefüggnek a bioüzemanyag
kinyerésével, szállításával, feldolgozásával 
és elosztásával.

Or. en
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Indokolás

Az irányelvnek a bioüzemanagokra kell koncentrálnia és nem a fosszilis üzemanyagokra.

Módosítás 1103
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 13 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. A szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
megtakarításokba, eccr, csak az olyan 
CO2 megkötéssel elkerült kibocsátások 
számíthatók bele, amelyek esetében a szén 
biomassza eredetű és azt a fosszilis CO2 
helyettesítésére használják kereskedelmi 
termékekben és szolgáltatásokban.

törölve

Or. en

Módosítás 1104
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarításokat, eee, csak az 
olyan üzemanyag-előállító rendszerek által 
termelt többlet villamos energia 
vonatkozásában lehet figyelembe venni, 
amelyek kogenerációs elven működnek, 
kivéve, ha a kogenerációhoz használt 
üzemanyag a mezőgazdasági növény 
maradványon kívüli társtermék. Ennek a 
többlet villamos energiának az 
elszámolásához a kogenerációs egység 
méretét úgy kell tekinteni, hogy az 
megegyezik az ahhoz szükséges minimális 

14. A kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarításokat, eee , csak az 
olyan üzemanyag-előállító rendszerek által 
termelt többlet villamos energia 
vonatkozásában lehet figyelembe venni, 
amelyek kogenerációs elven működnek, 
kivéve, ha a kogenerációhoz használt 
üzemanyag a mezőgazdasági növény 
maradványon kívüli társtermék, beleértve a 
szárított desztillált magokat, amelyek 
tartalmaznak oldható anyagot (DDGs).
Ennek a többlet villamos energiának az 
elszámolásához a kogenerációs egység 
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mérettel, hogy a kogenerációs egység 
szolgáltatni tudja az üzemanyag 
termeléshez szükséges hőt. Az ezzel a 
többlet villamos energiával összefüggésben 
keletkező, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítást 
úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik 
azzal a mennyiségű üvegházhatást okozó 
gázzal, amelyet megegyező mennyiségű 
villamos energiának a kogenerációs 
egységben használttal azonos 
üzemanyaggal történő előállítása során
bocsátanának ki.

méretét úgy kell tekinteni, hogy az 
megegyezik az ahhoz szükséges minimális 
mérettel, hogy a kogenerációs egység 
szolgáltatni tudja az üzemanyag 
termeléshez szükséges hőt. Az ezzel a 
többlet villamos energiával összefüggésben 
keletkező, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítást 
úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik 
azzal a mennyiségű üvegházhatást okozó 
gázzal, amelyet az EU bocsátana ki 
átlagosan a Közösségben megtermelt 
villamos energia előállítása során, illetve 
amelyet az EU-n kívül megtermelt 
villamos energiát előállító ország bocsát ki 
átlagosan a villamosenergia-termelés 
során.

Or. en

Indokolás

A DDG-ket mint mezőgazdasági maradványokat, figyelembe kell venni az energiaelőállítás 
céljára, mint a cukornád esetében a kipréselt cukornádat.

Módosítás 1105
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 14 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarításokat, eee, csak az 
olyan üzemanyag-előállító rendszerek által 
termelt többlet villamos energia 
vonatkozásában lehet figyelembe venni, 
amelyek kogenerációs elven működnek, 
kivéve, ha a kogenerációhoz használt 
üzemanyag a mezőgazdasági növény 
maradványon kívüli társtermék. Ennek a 
többlet villamos energiának az 
elszámolásához a kogenerációs egység 

14. A kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-megtakarításokat, eee , csak az 
olyan üzemanyag-előállító rendszerek által 
termelt többlet villamos energia 
vonatkozásában lehet figyelembe venni, 
amelyek kogenerációs elven működnek, 
kivéve, ha a kogenerációhoz használt 
üzemanyag a mezőgazdasági növény 
maradványon kívüli társtermék. Ennek a 
többlet villamos energiának az 
elszámolásához a kogenerációs egység 
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méretét úgy kell tekinteni, hogy az 
megegyezik az ahhoz szükséges minimális 
mérettel, hogy a kogenerációs egység 
szolgáltatni tudja az üzemanyag 
termeléshez szükséges hőt. Az ezzel a 
többlet villamos energiával összefüggésben 
keletkező, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítást 
úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik 
azzal a mennyiségű üvegházhatást okozó
gázzal, amelyet megegyező mennyiségű 
villamos energiának a kogenerációs 
egységben használttal azonos 
üzemanyaggal történő előállítása során 
bocsátanának ki.

méretét úgy kell tekinteni, hogy az 
megegyezik az ahhoz szükséges minimális 
mérettel, hogy a kogenerációs egység 
szolgáltatni tudja az üzemanyag 
termeléshez szükséges hőt. Az ezzel a 
többlet villamos energiával összefüggésben 
keletkező, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítást 
úgy kell tekinteni, hogy az megegyezik 
azzal a mennyiségű üvegházhatást okozó
gáz átlagával, amelyet az Európai 
Unióban állítottak elő és osztottak szét.

Or. en

Indokolás

A GHG-kvótának a valóban felhasznált üzemanyaghoz történő viszonyítása révén a szöveg 
nem ösztönzi az előállítókat az alacsony széndioxid kibocsátású üzemanyagok használatára. 
Az európai uniós átlagos villamos energiát használják referenciaként a villamosenergia-
importra, ezért logikus ugyanezt a referenciát használni export esetén is. A villamosenergia-
exportból nyerhető kvóta mértékét köti a kogenerációs egység méretére kivetett korlátozás.

Módosítás 1106
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. Ha az üzemanyag-előállítási eljárás 
kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, 
amelynek vonatkozásában a kibocsátást 
számítják és egy vagy több egyéb terméket
(„társtermékek”), akkor az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást meg kell osztani az 
üzemanyag vagy annak köztes terméke és a 
társtermékek között azok 
energiatartalmának arányában (ez utóbbit
a villamos energián kívüli társtermékek
esetében az alsó fűtőértéken kell 

15. Ha az üzemanyag-előállítási eljárás 
kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, 
amelynek vonatkozásában a kibocsátást 
számítják és egy vagy több egyéb terméket
(„társtermékek”), akkor az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást meg kell osztani az 
üzemanyag vagy annak köztes terméke és a 
társtermékek között a behelyettesítési 
módszer alapján. A tagállamok 
rendszeresen felülvizsgált alapértelmezett 
értékeket határoznak meg a tipikus
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meghatározni). társtermékek számára.

Or. en

Indokolás

A társtermékek üvegházgáz-kibocsátási értékének nem csupán az energiafelhasználást, hanem 
a társtermékek valódi piaci értékét vagy hasznosságát is tükröznie kell.

Módosítás 1107
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 15 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

15. Ha az üzemanyag-előállítási eljárás 
kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, 
amelynek vonatkozásában a kibocsátást 
számítják és egy vagy több egyéb terméket
(„társtermékek”), akkor az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást meg kell osztani az 
üzemanyag vagy annak köztes terméke és a 
társtermékek között azok 
energiatartalmának arányában (ez utóbbit a 
villamos energián kívüli társtermékek 
esetében az alsó fűtőértéken kell 
meghatározni).

15. Ha az üzemanyag-előállítási eljárás 
kombinálva állítja elő azt az üzemanyagot, 
amelynek vonatkozásában a kibocsátást 
számítják és egy vagy több egyéb terméket
(„társtermékek”), akkor az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátást elvben megfelelően
meg kell osztani az üzemanyag vagy annak 
köztes terméke és a társtermékek között 
azok energiatartalmának arányában (ez 
utóbbit a villamos energián kívüli 
társtermékek esetében az alsó fűtőértéken 
kell meghatározni).

Or. de

Indokolás

Az energiatartalommal arányos elosztás elvben megfelelő. Ha azonban a 
rendszerkorlátozások széles lehetőségeivel kombinálják, akkor ez a rendszer kivételes esetben 
az üvegházhatást okozó gázokra vonatkozó (GHG) eredmények súlyos torzulásához vezethet, 
mivel a teljes rendszer kibocsátását mennyiségi szempontból nem osztják meg az érintett 
termékek között, a kívánt termelési folyamat szerint. Ezért kivételes esetekben (például a 
folyékonyanyag és a desztillálás száraz maradványanyagai esetében) elengedhetetlen előírni 
a megfelelő megosztás lehetőségét. 
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Módosítás 1108
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 16 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a 
dióhéjat. A negatív energiatartalmú 
társtermékeket nulla energiatartalommal 
rendelkezőnek kell tekinteni a számítás 
során.

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni. A 
negatív energiatartalmú társtermékeket 
nulla energiatartalommal rendelkezőnek 
kell tekinteni a számítás során.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági maradványos számos országban mezőgazdasági társtermékek, amelyeket 
takarmány és műtrágyahelyettesítőként használnak. Az üvegházhatást okozó gázok arányos 
részét e társtermékekhez kell rendelni, összhangban az energiatartalommal. 

Módosítás 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 16 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a 
dióhéjat. A negatív energiatartalmú 

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni. A 
negatív energiatartalmú társtermékeket 
nulla energiatartalommal rendelkezőnek 
kell tekinteni a számítás során.
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társtermékeket nulla energiatartalommal 
rendelkezőnek kell tekinteni a számítás 
során.

Or. en

Módosítás 1110
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 16 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a dióhéjat.
A negatív energiatartalmú társtermékeket 
nulla energiatartalommal rendelkezőnek 
kell tekinteni a számítás során.

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a dióhéjat.
Ha mezőgazdasági maradványokból 
állítanak elő bioüzemanyagot vagy egyéb 
folyékony bio-energiahordozót, azokat az 
adott hozzájárulásuk mértékében kell 
figyelembe venni. A negatív 
energiatartalmú társtermékeket nulla 
energiatartalommal rendelkezőnek kell 
tekinteni a számítás során.

Or. de

Indokolás

A mezőgazdasági maradványok számolásának esetén alkalmazott kivételt alaposan 
hangsúlyozni kell.
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Módosítás 1111
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 16 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hulladékokat, a mezőgazdasági növény 
maradványokat, beleértve a szalmát, a 
kipréselt cukornádat, a héjakat, a 
kukoricacsöveket és a dióhéjat, és a nem 
bioüzemanyag feldolgozó sorokról 
származó olyan maradékokat, amelyeknek 
nincs potenciális élelmiszer- vagy 
takarmánycélú felhasználási módja, az 
életciklus alatti üvegházhatást okozó 
gázkibocsátásuk tekintetében nulla értékkel 
kell figyelembe venni ezen anyagok 
begyűjtési folyamatáig.

A hulladékokat és a nem bioüzemanyag 
feldolgozó sorokról származó olyan 
maradékokat, amelyeknek nincs potenciális 
élelmiszer- vagy takarmánycélú 
felhasználási módja, az életciklus alatti 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásuk 
tekintetében nulla értékkel kell figyelembe 
venni ezen anyagok begyűjtési 
folyamatáig.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági maradványos számos országban mezőgazdasági társtermékek,a melyeket 
takarmány és műtrágyahelyettesítőként használnak. Az üvegházhatást okozó gázok arányos 
részét e társtermékekhez kell rendelni, összhangban az energiatartalommal. 

Módosítás 1112
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 16 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hulladékokat, a mezőgazdasági növény 
maradványokat, beleértve a szalmát, a 
kipréselt cukornádat, a héjakat, a 
kukoricacsöveket és a dióhéjat, és a nem 
bioüzemanyag feldolgozó sorokról 
származó olyan maradékokat, amelyeknek 
nincs potenciális élelmiszer- vagy 
takarmánycélú felhasználási módja, az 
életciklus alatti üvegházhatást okozó 

A hulladékokat, a mezőgazdasági növény 
maradványokat, beleértve a szalmát, a 
kipréselt cukornádat, a héjakat, a 
kukoricacsöveket és a dióhéjat, és a főként 
nem emészthető összetevőket tartalmazó
feldolgozó sorokról származó 
maradékokat, az életciklus alatti 
üvegházhatást okozó gázkibocsátásuk 
tekintetében nulla értékkel kell figyelembe 



AM\732231HU.doc 71/75 PE409.503v01-00

HU

gázkibocsátásuk tekintetében nulla értékkel 
kell figyelembe venni ezen anyagok 
begyűjtési folyamatáig.

venni ezen anyagok begyűjtési 
folyamatáig.

Or. nl

Módosítás 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 17 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A bioüzemanyagok esetében a 4. 
pontban említett számítás alkalmazásában
a fosszilis üzemanyag komparátor EF a 
legutóbbi rendelkezésre álló tényleges 
átlagos kibocsátás a Közösségben 
elfogyasztott benzin és dízel tekintetében a 
[98/70/EK irányelv] értelmében jelentettek 
szerint. Ha nem áll rendelkezésre adat a
83,8 gCO2eq/MJ értéket kell alkalmazni.

17. A bioüzemanyagok esetében a 4. 
pontban említett számítás alkalmazásában 
a fosszilis üzemanyag komparátor EF a 
legutóbbi rendelkezésre álló tényleges 
átlagos kibocsátás a Közösségben 
elfogyasztott benzin és dízel fosszilis része
tekintetében a [98/70/EK irányelv] 
értelmében jelentettek szerint. Ha nem áll 
rendelkezésre adat a 90 gCO2eq/MJ értéket 
kell alkalmazni.

Or. en

Módosítás 1114
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 17 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A bioüzemanyagok esetében a 4. 
pontban említett számítás alkalmazásában 
a fosszilis üzemanyag komparátor EF a 
legutóbbi rendelkezésre álló tényleges
átlagos kibocsátás a Közösségben 
elfogyasztott benzin és dízel tekintetében a 
[98/70/EK irányelv] értelmében jelentettek 
szerint. Ha nem áll rendelkezésre adat a
83,8 gCO2eq/MJ értéket kell alkalmazni.

17. A bioüzemanyagok esetében a 4. 
pontban említett számítás alkalmazásában 
a fosszilis üzemanyag komparátor EF a 
legutóbbi rendelkezésre álló tényleges 
kibocsátás a Közösségben elfogyasztott 
benzin és dízel tekintetében a [98/70/EK 
irányelv] értelmében jelentettek szerint. Ha 
nem áll rendelkezésre adat a 91 gCO2eq/MJ 
értéket kell alkalmazni.
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Or. de

Indokolás

Az adatbevitel módszere ismeretének hiányában megfoghatatlan a 83.8 gCO2eq/MJ érték 
megállapítása. Az európai uniós átlagok fosszilis referenciaként történő alkalmazása azt 
jelenti, hogy nem veszik figyelembe a GHG-kibocsátás jelentős különbségeit, amelyeket a 
különböző ásványolaj-típusok határoznak meg és/vagy a nem hagyományos eredet, mint pl.: a 
kátrányos homok.  Továbbá figyelmen kívül hagyja a benzin és dízel előállítása során 
előforduló különféle GHG-kibocsátásokat.

Módosítás 1115
Claude Turmes

Irányelvre irányuló javaslat
VII melléklet – C rész – 17 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

17. A bioüzemanyagok esetében a 4. 
pontban említett számítás alkalmazásában 
a fosszilis üzemanyag komparátor EF a 
legutóbbi rendelkezésre álló tényleges 
átlagos kibocsátás a Közösségben 
elfogyasztott benzin és dízel tekintetében a 
[98/70/EK irányelv] értelmében jelentettek 
szerint. Ha nem áll rendelkezésre adat a 
83,8 gCO2eq/MJ értéket kell alkalmazni.

17. A biomasszából készülő közlekedési 
üzemanyagok esetében a 4. pontban 
említett számítás alkalmazásában a 
fosszilis üzemanyag komparátor EF a 
legutóbbi rendelkezésre álló tényleges 
átlagos kibocsátás a Közösségben 
elfogyasztott benzin és dízel tekintetében a 
[98/70/EK irányelv] értelmében jelentettek 
szerint vagy 83.8 gCOCO2eq/MJ, amelyik 
érték az alacsonyabb.

Or. en

Módosítás 1116
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – D. rész – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

D. Diszaggregált értékek a 
bioüzemanyagokhoz és a folyékony bio-
energiahordozókhoz

D. Diszaggregált értékek a 
bioüzemanyagokhoz és a folyékony bio-
energiahordozókhoz
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*Újraszámolja az alapértelmezett értékeket a 
következetes módszertan egész soron át történő 
alkalmazása révén.

Or. en

Indokolás

Az alapértelmezett értékeket egyenlőnek hagyták minden esetben, kivéve a „feldolgozás” 
esetében, amelynél 40%-os növelést alkalmaztak. Ennek nem világos az értelme. Következetes 
módszertant kell alkalmazni az egész soron át az alapértelmezett értékek tipikus értékekből 
való újraszámolására, oly módon, hogy tükrözze a valós teljesítmény mértékét a lánc minden 
szakaszában. Ennek a CEN 17. cikk (1) bekezdése szerinti feladata részének kell lennie.

Módosítás 1117
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet – E. rész – cím 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E. Becsült diszaggregált értékek az olyan 
jövőbeli bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók esetében, amelyek 
2008 januárjában nincsenek jelen a piacon 
vagy csak elhanyagolható mennyiségben 
vannak jelen.

Becsült diszaggregált értékek az olyan 
jövőbeli bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók esetében, amelyek 
2008 januárjában nincsenek jelen a piacon 
vagy csak elhanyagolható mennyiségben 
vannak jelen*
*Újraszámolja az alapértelmezett értékeket a 
következetes módszertan egész soron át történő 
alkalmazása révén.

Or. en

Indokolás

Az alapértelmezett értékeket egyenlőnek hagyták minden esetben, kivéve a „feldolgozás” 
esetében, amelynél 40%-os növelést alkalmaztak. Ennek nem világos az értelme. Következetes 
módszertant kell alkalmazni az egész soron át az alapértelmezett értékek tipikus értékekből 
való újraszámolására, oly módon, hogy tükrözze a valós teljesítmény mértékét a lánc minden 
szakaszában. Ennek a CEN 17. cikk (1) bekezdése szerinti feladata részének kell lennie.
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Módosítás 1118
Werner Langen

Irányelvre irányuló javaslat
VII a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annex VIIa
Legalább az alábbiakban felsorolt 
termékeket bioüzemanyagnak kell 
tekinteni:
(a) „bioetanol”: biomasszából és/vagy 
hulladékok biológiailag lebomló részéből 
előállított, bioüzemanyagként 
felhasználható, a kombinált 
nómenklatúra 2207 10 00 alszáma szerinti 
etanol, amely legalább 99 térfogatszázalék 
alkoholt tartalmaz, és amelynek 
tulajdonságai legalább az EN 15376 
európai szabványnak megfelelnek;
(b) „biodízel”: növényi vagy állati olajból 
előállított, dízelüzemanyag minőségű, 
bioüzemanyagként felhasználható 
metilészter;
c) „biogáz”: gáznemű üzemanyag, melyet 
biomasszából és/vagy hulladékok 
biológiailag lebomló részéből állítanak 
elő, amelyből tisztítás útján 
földgázminőség érhető el, és 
bioüzemanyagként felhasználható, 
továbbá a fagáz;
d) „biometanol”: biomasszából előállított, 
bioüzemanyagként felhasználható 
metanol;
e) „biodimetiléter”: biomasszából 
előállított, bioüzemanyagként 
felhasználható dimetiléter;
f) „bio-ETBE (etil-terc-butiléter)”: 
bioetanol-alapon előállított ETBE; a 
bioüzemanyag térfogatszázalékos 
hányada a bio-ETBE-ben 47%;
g) „bio-MTBE (metil-terc-butiléter)”: 
biometanol-alapon előállított üzemanyag; 
a bioüzemanyag térfogatszázalékos 
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hányada a bio-MTBE-ben 36%;
h) „szintetikus bioüzemanyagok”: 
biomasszából előállított szintetikus 
szénhidrogének vagy szintetikus 
szénhidrogén-keverékek;
i) „biohidrogén”: biomasszából, és/vagy 
hulladékok biológiailag lebontható 
részéből előállított, bioüzemanyagként 
felhasználható hidrogén;
j) „tiszta növényi olaj”: sajtolással, 
extrahálással, illetve hasonló eljárásokkal 
olajos magvakból nyert nyers vagy 
finomított, de kémiailag változatlan 
állapotú olaj, ha az alkalmas az adott 
motortípusokhoz, és teljesülnek a 
vonatkozó kibocsátási előírások.

Or. de

Indokolás

A 2003/30/EK irányelv 2. cikkének fogalommeghatározásait kell átvenni a folytonosság és a 
jogi egyértelműség biztosítása érdekében. A bioetanol meghatározását a hatályos 
nómenklatúrához kell igazítani.
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