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MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A mezőgazdasági termékek iránti 
globális kereslet és a volatilis piaci helyzet 
ellen csak a terméshozam növelésével 
lehet fellépni. Az EU-12-ben még nem 
bontakoztatták ki a terméshozamban és a 
meg nem művelt a szántóföldekben rejlő 
teljes potenciált. A szántóföldi növényeket 
felhasználó bioüzemanyag-termelés 
csökkenti a fehérjehiányt, stabilizálja a 
piacot, és növeli az Unió mezőgazdasági 
termelési kapacitását. Az EU-ban a 
bioüzemanyag-fogyasztásához kapcsolódó 
munkahelyek száma nagyjából 220 000.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottságnak az ILUC témájában 
egy átfogóbb megközelítést kell követnie, 
és kétoldalú és többoldalú keretek között 
kell előmozdítania a földhasználat-
változás által érintett harmadik 
országokban a társadalmi és ökológiai 
szempontok megfelelő védelmét.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2009/28/EK irányelv 17. cikke 
fenntarthatósági kritériumokat állapít meg 
a bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában, amelyek 
betartása a megújuló forrásokból előállított 
energia arányára vonatkozó célkitűzés 
teljesítésének részeként való elszámolás, 
valamint az állami támogatási 
programokban való részvételi jogosultság 
feltétele. A kritériumok többek között 
meghatározzák a bioüzemanyagok és a 
folyékony bio-energiahordozók 
használatával elérhető, a fosszilis 
üzemanyagok használatához viszonyított 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás 
minimális mértékét. A 98/70/EK irányelv 
7b. cikke ugyanilyen fenntarthatósági 
kritériumokat állapít meg a 
bioüzemanyagok tekintetében.

(3) A 2009/28/EK irányelv 17. cikke 
fenntarthatósági kritériumokat állapít meg 
a bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában, amelyek 
betartása a megújuló forrásokból előállított 
energia arányára vonatkozó célkitűzés 
teljesítésének részeként való elszámolás, 
valamint az állami támogatási 
programokban való részvételi jogosultság 
feltétele. A kritériumok többek között 
meghatározzák a bioüzemanyagok és a 
folyékony bio-energiahordozók 
használatával elérhető, a fosszilis 
üzemanyagok használatához viszonyított 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás 
minimális mértékét. A 98/70/EK irányelv 
7b. cikke ugyanilyen fenntarthatósági 
kritériumokat állapít meg a 
bioüzemanyagok tekintetében. Ezeket a 
kritériumokat a lépcsőzetes felhasználást 
garantáló és a hulladékhierarchiát 
tiszteletben tartó biztosítékokkal kell 
kiegészíteni.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 
területet bioüzemanyag-termelésre 
állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt vagy a 
termelés intenzitásának növelésével, vagy 
pedig más földterületek mezőgazdasági 

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 
területet bioüzemanyag-termelésre 
állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt vagy a 
termelés intenzitásának növelésével, vagy 
pedig más földterületek mezőgazdasági 
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művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 
utóbbi esetben beszélünk a földhasználat 
közvetett megváltozásáról, és amikor nagy 
mennyiségű szénkészlettel rendelkező 
földterületről van szó, a változás jelentős 
mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után. A 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő.

művelés alá vonásával kell kielégíteni. Ezt 
a mezőgazdasági termelés vagy a 
mezőgazdasági termelékenység 
fokozásával lehet elérni. Az utóbbi esetben 
beszélünk a földhasználat közvetett 
megváltozásáról, és amikor nagy 
mennyiségű szénkészlettel rendelkező 
földterületről van szó, a változás jelentős 
mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után. A 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A jelen irányelv végrehajtása és 
értelmezése során tekintetbe kell venni, 
hogy a földhasználatnak a növekvő 
bioüzemanyag-kereslet vezérelte árhatás 
értelmében vett közvetett megváltozása a 
gyakorlatban nem kellően precíz tényező a 
jogalkotáshoz szükséges előrejelzések 
kialakításához. Ezt a jelen irányelv 
végrehajtási rendelkezéseit elfogadó 
jogalkotóknak is figyelembe kell venniük.
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Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Helyénvaló ezért felhatalmazni a 
tagállamokat arra, hogy a földhasználat 
közvetett megváltozásával nem járó 
biomassza mérése és tanúsítása céljából 
nemzeti tanúsítási rendszereket 
dolgozzanak ki.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bioüzemanyag iránti várható 
kereslet tagállami előrejelzései, valamint a 
különböző bioüzemanyag-
alapanyagokhoz a földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán köthető 
kibocsátások becslései alapján 
valószínűsíthető, hogy az üvegházhatást 
okozó gázoknak a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátása 
jelentős mértékű, és részben vagy akár 
teljesen közömbösítheti az egyes 
bioüzemanyagok használata révén 
elérhető ÜHG-kibocsátásmegtakarítást. 
Mindez annak tudható be, hogy 2020-ra a 
bioüzemanyagot várhatóan teljes 
egészében olyan földterületen termesztett 
növényekből állítják majd elő, amely az 
élelmiszer- és takarmánypiacokat 
szolgálhatná ki. Az ilyen jellegű 
kibocsátás csökkentése vonatkozásában 
indokolt különbséget tenni a növények 
különböző csoportjai, így az olajnövények, 
a gabonafélék, a cukornövények és a 
keményítőtartalmú növények között.

törölve
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Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Amennyiben az újabb adatgyűjtések, 
tanulmányok és helytálló modellezés 
tükrében a Bizottság úgy véli, hogy 
korlátozni kell a bioüzemanyagok 
bizonyos élelmiszernövényekből történő 
előállítását, a 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvet módosítani lehet. A modellezés 
helytállóságát egyértelmű tudományos és 
gazdasági adatoknak kell 
alátámasztaniuk.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például hulladékokból 
vagy algákból előállított bioüzemanyagok 
használatával az üvegházhatást okozó 
gázok nagy mennyiségének kibocsátása 
takarítható meg, mivel esetükben alacsony 
a földhasználat közvetett megváltozásának 
kockázata, és közvetlenül nem versengenek 
élelmiszer- és takarmánypiaci 
termőterületért. Helyénvaló ennek 
megfelelően ezen újszerű bioüzemanyagok 
termelésének fokozását ösztönözni, 
ugyanis jelenleg a piacon nem állnak 
rendelkezésre nagy mennyiségben, részben 
azért, mert a már megszilárdult 
élelmiszernövény-alapú bioüzemanyag-

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például hulladékokból 
vagy algákból előállított bioüzemanyagok 
használatával az üvegházhatást okozó 
gázok nagy mennyiségének kibocsátása 
takarítható meg, mivel esetükben alacsony 
a földhasználat közvetett megváltozásának 
kockázata, és közvetlenül nem versengenek 
élelmiszer- és takarmánypiaci 
termőterületért. Helyénvaló ennek 
megfelelően ezen újszerű bioüzemanyagok 
termelésének fokozását ösztönözni, 
ugyanis jelenleg a piacon nem állnak 
rendelkezésre nagy mennyiségben.



AD\934268HU.doc 7/42 PE508.068v02-00

HU

technológiákkal kell versenybe szállniuk 
az állami támogatásokért. További 
ösztönzést kell adni az újszerű 
bioüzemanyagok súlyozásának 
növelésével is, hogy a hagyományos 
bioüzemanyagokhoz képest nagyobb 
arányban vegyenek részt a 2009/28/EK 
irányelv közlekedéssel kapcsolatban 
meghatározott 10 %-os célértékének 
teljesítésében. Ennek kapcsán arra kell 
törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben csak azok az újszerű 
bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg. A bioalapú ipari ágazatok hosszú 
távú versenyképességének biztosítása 
érdekében és összhangban az „Innováció 
a fenntartható növekedésért:

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú 
versenyképességének biztosítása
érdekében és összhangban az „Innováció a 
fenntartható növekedésért: az európai 
biogazdaság” című 2012. évi közleménnyel
és az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervével, Európa-
szerte támogatást adva az integrált és 
változatos termékszerkezettel rendelkező 
biofinomítóknak, a 2009/28/EK 
irányelvben előrevetített ösztönzőket 
célszerű oly módon megállapítani, hogy
előnyhöz juttassák a bioüzemanyag célú 
felhasználáson kívül egyéb jelentős 
gazdasági értékkel nem rendelkező 

(7) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú 
versenyképességének és befektetési 
biztonságának, valamint a meglévő és új 
beruházások stabil szabályozási 
környezetének biztosítása érdekébe, és 
összhangban az „Innováció a fenntartható 
növekedésért: az európai biogazdaság” 
című 2012. évi közleménnyel és az 
erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervével – Európa-
szerte támogatást adva az integrált és 
változatos termékszerkezettel rendelkező 
biofinomítóknak – a 2009/28/EK 
irányelvben előrevetített ösztönzőket 
célszerű oly módon megállapítani, hogy
ösztönözzék a biomassza-alapanyagok 
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biomassza-alapanyagokat. forráshatékony felhasználását és előnyben 
részesítsék a második generációs 
bioüzemanyagokat. Ösztönözni kell az 
arra irányuló kötelezettségvállalást, hogy 
a bioüzemanyagok 2009/28/EK 
irányelvben előírt szintjeit a 2020 utáni 
években is fenntartják.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az új létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítására vonatkozó 
minimális küszöbértékeket az általános 
ÜHG-mérleg javítása érdekében indokolt 
2014. július 1-jei hatállyal megemelni, 
illetve visszaszorítani az alacsony ÜHG-
teljesítményű létesítményekkel 
kapcsolatos további beruházásokat. A
küszöbérték megemelése a 19. cikk (6) 
bekezdése második albekezdésének 
megfelelően biztosítékot jelent a
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállítási kapacitásaiba 
történő beruházásokhoz.

(8) A bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítására vonatkozó minimális 
küszöbértékeket a 2009/28/EK 
irányelvben meghatározott szinten kell 
tartani, mert a hatályos rendelkezések 
javított általános ÜHG-mérleget 
biztosítanak.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra 
való váltás előkészítéseként és a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő általános hatások 2020-ig történő 
minimalizálásához helyénvaló korlátozni 
a 2009/28/EK irányelv VIII. mellékletének 
A. részében, illetve a 98/70/EK irányelv V. 

törölve
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mellékletének A. részében meghatározott 
élelmiszernövényekből nyert 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK 
irányelvben foglalt célértékek 
teljesítéséhez beszámítható mennyiségét. 
Az említett bioüzemanyagok 
használatának általános korlátozása 
nélkül a gabonafélékből és egyéb, 
keményítőben gazdag növényekből, 
cukornövényekből és olajnövényekből 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének új d) 
pontjában meghatározott 5%-os korlát 
nincs hatással arra, hogy az egyes 
tagállamok milyen általuk választott úton 
érik el, hogy teljesüljön a hagyományos 
bioüzemanyagoknak az általános 10%-os 
célértéken belüli arányára vonatkozó 
előírás. Ennek köszönhetően a 2013 vége 
előtt már üzemelő létesítményekben 
előállított bioüzemanyagok piaca továbbra 
is teljesen nyitott marad. Ez az irányelv-
módosítás tehát nincs hatással az ilyen 
létesítmények üzemeltetőinek jogos 
elvárásaira.

törölve

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mennyiségéről a bioüzemanyagokból 
származó ÜHG-kibocsátás kapcsán a 
98/70/EK és a 2009/28/EK irányelv szerint 
végzett jelentéstétel alkalmával indokolt 
beszámolni. A további földterületek 
bevonását nem igénylő alapanyagokból 
(például hulladékokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

törölve

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak a technikai és 
tudományos haladás fényében célszerű 
felülvizsgálnia azt a módszertant, amely 
alapján a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás 
tekintetében meghatározza a 2009/28/EK 
irányelv VIII. mellékletében, illetve a 
98/70/EK irányelv V. mellékletében foglalt 
tényezők becsült értékét. E célból, és ha 
azt a tudomány legfrissebb állása szerinti 
bizonyítékok indokolják, helyénvaló, hogy 
a Bizottság mérlegelje a földhasználat 
közvetett megváltozása következtében 
keletkező kibocsátás növénycsoportok 
szerint meghatározott értékének 
felülvizsgálatát, illetve újabb kategóriákon 
belül további tényezőket és értékeket 
határozzon meg, ha új bioüzemanyag-
alapanyagok jelennének meg a piacon.

törölve
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Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a 2009/28/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a 3. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott célérték 
teljesítése szempontjából többször 
beszámítható bioüzemanyag-alapanyagok 
listája, a közlekedési célú üzemanyagok 
energiatartalma, a legelőterületek 
különösen fajgazdag területté való 
minősítésének kritériumai és földrajzi 
behatárolása, a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás
számításának módszertana, és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

(19) Annak érdekében, hogy a 2009/28/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a közlekedési 
célú üzemanyagok energiatartalma, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő
kibocsátást nem okozó biomassza-
mennyiség számításának módszertana, és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
mértékben bizonyulnak hatékonynak az 
ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
korlátozásában, és a hatások 
minimalizálása érdekében további 
módszereket határozhat meg, adott esetben 

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
mértékben bizonyulnak hatékonynak az 
ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
korlátozásában, és a hatások 
minimalizálása érdekében további 
módszereket határozhat meg.
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a fenntarthatósági rendszerbe 2021. 
január 1-jei hatállyal bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a alpont
98/70/EK irányelv
7 a cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cikk a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:

törölve

„(6) A forgalmazók minden év március 
31-ig jelentést tesznek a tagállam által 
kijelölt hatóság felé a bioüzemanyagok 
előállítási módjáról, a forgalmazott 
mennyiségről, a teljes életciklusra 
vonatkozó, energiaegységre számított 
üvegházhatású gázkibocsátásról, s ezen 
belül a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.”

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a alpont
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) A bioüzemanyagok használatával 
elért, az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett
üvegházhatású gázkibocsátás-

„(2) A bioüzemanyagok használatával 
elért, az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett
üvegházhatásúgázkibocsátás-
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megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
előállítását.

megtakarításnak legalább 35%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több, mint 54,47 
gCO2eq/MJ).

A 2014. július 1-jén vagy azt megelőzően 
már üzemelő létesítmények esetében a
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért, az (1) 
bekezdésben említett célok alkalmazásában 
figyelembe vett üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarításnak 2017. 
december 31-ig legalább 35 %-nak, 2018. 
január 1-től pedig legalább 50 %-nak kell 
lennie.

2017. január 1-jétől kezdődő hatállyal a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért, az
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 50%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több mint 41,9 
gCO2eq/MJ). január 1-jétől a 2017. január 
1-jén vagy azt követően üzembe helyezett 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több, mint 33,52 
gCO2eq/MJ).

A bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást 
a 19. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint kell kiszámítani.”

A bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást 
a 19. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint kell kiszámítani.”

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b alpont
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés második albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve
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A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon kritériumok és földrajzi 
térségek tekintetében, amelyek 
figyelembevételével megállapítható, hogy 
mely gyepterületekre terjed ki az első 
albekezdés c) pontjának hatálya.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b a alpont (új)
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) Az (7) bekezdés második 
albekezdésének első mondata a 
következőképpen módosul:
„A Bizottság kétévente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
arról, hogy milyen hatással van a 
bioüzemanyag iránti fokozott kereslet a 
szociális fenntarthatóságra az Unióban 
és harmadik országokban, milyen 
hatással van az uniós bioüzemanyag-
politika a növényi fehérjék az Unióban 
tapasztalható hiányának csökkentését 
célzó hozzájárulásra, az elérhető árú 
élelmiszereknek – különösen a fejlődő 
országok lakossága számára történő –
rendelkezésre állására, továbbá a 
szélesebb értelemben vett fejlesztési 
kérdésekről.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a alpont
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. melléklet B. és E. 
részében ismertetett becsült jellemző és 
alapértelmezett értékek kiigazítására 
vonatkozóan.

törölve

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a alpont
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között a földhasználat 
közvetett megváltozása vonatkozásában 
növénycsoportonként meghatározott 
kibocsátási értékek felülvizsgálata révén, 
adott esetben a kategóriák további 
bontásával és új értékek megállapításával, 
illetve ha új bioüzemanyag-alapanyagok 
jelennének meg a piacon, további értékek 
meghatározásával, a földhasználat 
közvetett megváltozása kapcsán nullás 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint 
a nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.”

törölve
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Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – b alpont
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között olyan értékek 
hozzáadásával, amelyek az ugyanezen 
vagy más nyersanyagok esetében 
alkalmazható újabb bioüzemanyag-
előállítási módokra vonatkoznak, valamint 
a C. részben foglalt módszertan 
módosításával.”

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között olyan értékek 
hozzáadásával, amelyek az ugyanezen 
vagy más nyersanyagok esetében 
alkalmazható újabb bioüzemanyag-
előállítási módokra vonatkoznak.”

Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
98/70/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I., a II. és a III. mellékletben 
említett engedélyezett analitikai 
módszereknek a tudományos és műszaki 
fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében.”

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy végrehajtási jogi aktusokat fogadjon 
el az I., a II. és a III. mellékletben említett 
engedélyezett analitikai módszereknek a 
tudományos és műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása érdekében.”

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
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98/70/EK irányelv
10 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, a 7d. 
cikk (5), (6) és (7) bekezdése, a 8a. cikk (3) 
bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése
szerinti felhatalmazás ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától fogva
határozatlan időre szól.

(2) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7d. cikk (5) 
és (7) bekezdése és a 8a. cikk (3) 
bekezdése szerinti felhatalmazás ezen 
irányelv hatálybalépésének napjától fogva
ötéves időszakra szól.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második 
albekezdésében, a 7d. cikk (5), (6) és (7) 
bekezdésében, a 8a. cikk (3) bekezdésében
és a 10. cikk (1) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló
jogi aktusok érvényességét.

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7d. cikk
(5) és (7) bekezdésében és a 8a. cikk (3) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, a 7d. 
cikk (5), (6) és (7) bekezdése, a 8a. cikk (3) 
bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése
alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő 2 hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus ellen, vagy ha az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

(5) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7d. cikk (5) 
és (7) bekezdése és a 8a. cikk (3) 
bekezdése alapján elfogadott, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
2 hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a Tanács 
az időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
2 cikk – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pa) »a földhasználat közvetett 
megváltozása nélkül előállított 
biomassza«: a VIII. mellékletben 
meghatározott kritériumok egyikének 
megfelelő biomassza.”

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 b pont (új)
2009/28/EK irányelv
2 cikk – p b pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1b. A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pb) »hagyományos bioüzemanyag«: 
bármilyen növényi olajból álló 
bioüzemanyag, vagy keményítőből 
(hulladékból is), növényi olajból 
(hulladékból is), állati zsírból 
(hulladékból is) vagy cukorból előállított 
bioüzemanyag.”

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 c pont (új)
2009/28/EK irányelv
2 cikk – p c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c. A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pc) „újszerű bioüzemanyag”: a 
rendszerint második generációs vagy 
harmadik generációs jelzővel illetett 
bioüzemanyag, amely nem foglal 
magában semmilyen hagyományos 
bioüzemanyagot. A hagyományos 
növényekben vagy a hagyományos 
bioüzemanyagok előállítási folyamata 
során keletkező melléktermékekben lévő 
cellulóztartalmú anyagból előállított 
bioüzemanyag újszerű bioüzemanyagnak 
minősül.”

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
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2 cikk – 2 pont – b alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (1) bekezdés a következő második 
albekezdéssel egészül ki:

törölve

„Az első albekezdésben említett 
célértéknek való megfelelés keretében a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk 
(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.”

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – b a alpont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (1) bekezdés a következő 2a. 
albekezdéssel egészül ki:
„A megújuló forrásokból származó 
energia más felhasználási területein 
alkalmazott kötelező nemzeti céloknak és 
intézkedéseknek összhangban kell állniuk 
a többi ágazati politikával. Így a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia 
részarányának kiszámítása során nem 
szabad jelentősen leminősíteni ezt a 
számot.”
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Módosítás 34

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – - i alpont (új) és i alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (4) bekezdés a következőképpen 
módosul:

c) a (4) bekezdés a következőképpen 
módosul:

-i. Az első mondat helyébe a következő 
szöveg lép:
„A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiának a közlekedés valamennyi 
formájában felhasznált részaránya 2020-
ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10 %-a legyen.”

i. a b) pont a következő mondattal egészül 
ki:

i. a b) pont a következő mondattal egészül 
ki:

„Ez a pont nem érinti a 17. cikk (1) 
bekezdése a) pontjának és a 3. cikk (4) 
bekezdése d) pontjának alkalmazását.”

„Ez a pont nem érinti a 17. cikk (1) 
bekezdése a) pontjának és a 3. cikk (4) 
bekezdése d) pontjának alkalmazását.”

ii. a bekezdés a következő d) ponttal 
egészül ki:

ii. a bekezdés a következő d) ponttal 
egészül ki:

d) a számláló kiszámításánál a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át. 

d) a számláló kiszámításánál

i. a IX. mellékletben felsorolt 
takarmányból előállított bioüzemanyagok 
adta energia részaránya a közlekedési 
célra felhasznált végső energiafogyasztás 
2020. évi mértékének legalább 2%-a; és
ii. az élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
eléri legalább a végső energiafogyasztás 
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8%-a.

Módosítás 35

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – i a alpont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a c) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„c) az a) és b) pont alkalmazásában a 
megújuló energiaforrásokból előállított és 
bármilyen típusú elektromos közúti jármű 
által fogyasztott villamos energia 
hozzájárulásának kiszámításánál a 
tagállamok használhatják a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia részarányának a szóban forgó 
évnél két évvel korábbi uniós vagy saját 
országbeli átlagát. Ezenkívül az 
elektromos közúti járművek által 
fogyasztott, megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia kiszámításakor 
a fogyasztás a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-input energiatartalma 4-
szeresének tekintendő.”

Módosítás 36

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – ii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a bekezdés a következő d) ponttal 
egészül ki:

törölve

„d) a számláló kiszámításánál a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
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gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.”

Módosítás 37

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a bekezdés szövege a következő új, e) 
ponttal egészül ki:

törölve

A részarányok a következőképpen 
számítandók:
i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;
ii. a IX. melléklet B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese;
iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az i.–iii. alpontokba való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor.
A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási 
szabályok megfelelő alkalmazása. A 
Bizottság a 25b. cikkel összhangban 
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hatáskört kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a IX. 
mellékletben meghatározott alapanyagok 
listája vonatkozásában. 

Módosítás 38

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – ii alpont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a (4) bekezdés a következő, da) ponttal 
egészül ki:
„da) A tagállamok a 2020 utáni években a 
megújuló energiaforrásokból származó 
energia részarányát legalább az első 
albekezdésben meghatározott szinten 
tartják.”

Módosítás 39

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a bekezdés szövege a következő új, e) 
ponttal egészül ki:

törölve

A részarányok a következőképpen 
számítandók:
i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;
ii. a IX. melléklet B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
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bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese;
iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese.

Módosítás 40

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – iii a alpont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a harmadik albekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„A Bizottság 2014. június 30-ig [...] olyan 
javaslatot nyújt be, amely – bizonyos 
feltételek teljesülése esetén – lehetővé 
teszi a megújuló energiaforrásokból 
előállított, bármilyen típusú elektromos 
jármű meghajtására használt villamos 
energia teljes mennyiségének 
beszámítását.”

Módosítás 41

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – iii b alpont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. a negyedik albekezdés helyébe a 
következő szöveg lép:
„A Bizottság [...] 2014. június 30-ig
javaslatot nyújt be a megújuló 
energiaforrásokból származó 
hidrogénnek az üzemanyagok teljes 
összetételében képviselt aránya 
kiszámítására vonatkozó módszerre.”
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Módosítás 42

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – e pont – 2 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az
i.–iii. alpontokba való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor.

A Bizottság olyan eljárást javasol, 
amelynek értelmében a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy az i–iii. 
alpontokba való besorolhatóság céljából a 
nyersanyagok szándékos módosítására ne 
kerüljön sor.

Módosítás 43

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont
2009/28/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy
a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a közlekedési célú 
üzemanyagok III. mellékletben 
meghatározott energiatartalmának a 
tudományos és technikai haladáshoz való 
hozzáigazítása érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy
végrehajtási aktusokat fogadjon el a 
közlekedési célú üzemanyagok III. 
mellékletben meghatározott 
energiatartalmának a tudományos és 
technikai haladáshoz való hozzáigazítása 
érdekében.

Módosítás 44

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a alpont
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„(2) A bioüzemanyagok használatával 
elért, az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
előállítását.

„(2) A bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók
használatával elért, az (1) bekezdésben 
említett célok alkalmazásában figyelembe 
vett üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 35%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több, mint 54,47 
gCO2eq/MJ).

A 2014. július 1-jén vagy azt megelőzően 
már üzemelő létesítmények esetében a
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért, az (1) 
bekezdésben említett célok alkalmazásában 
figyelembe vett üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarításnak 2017. 
december 31-ig legalább 35 %-nak, 2018. 
január 1-től pedig legalább 50 %-nak kell 
lennie.

2017. január 1-jétől kezdődő hatállyal a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért, az
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 50%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több mint 41,9 
gCO2eq/MJ). január 1-jétől a 2017. január 
1-jén vagy azt követően üzembe helyezett 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több, mint 33,52 
gCO2eq/MJ).

A bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást 
a 19. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint kell kiszámítani.”

A bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók használatából eredő 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítást 
a 19. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint kell kiszámítani.”
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Módosítás 45

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b alpont
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (3) bekezdés második albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a közlekedési célú 
üzemanyagok III. mellékletben 
meghatározott energiatartalmának a 
tudományos és technikai haladáshoz való 
hozzáigazítása érdekében.

Módosítás 46

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b a alpont (új)
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett célokból figyelembe vett, az 
Unióban termesztett mezőgazdasági
nyersanyagokból előállított, a közös 
agrárpolitika keretébe tartozó, 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott közvetlen támogatási 
rendszerek közös szabályaiban és a 
mezőgazdasági termelők részére 
meghatározott egyes támogatási
rendszerekben említett rendelkezések 
szerinti követelményekkel és 
szabványokkal, valamint a 2009. január 
19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet alapján 
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meghatározott jó mezőgazdasági és 
környezeti állapotra vonatkozó 
minimumkövetelményekkel összhangban 
kinyert bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók megfelelnek a 17. cikk 
(3)–(5) bekezdésében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak.”

Módosítás 47

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b a alpont (új)
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés – első mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (7) bekezdés második 
albekezdésének első mondata a 
következőképpen módosul: 
„A Bizottság kétévente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
arról, hogy milyen hatással van a 
bioüzemanyag iránti fokozott kereslet a 
szociális fenntarthatóságra az Unióban
és harmadik országokban, milyen 
hatással van az uniós bioüzemanyag-
politika a növényi fehérjék Unióban 
tapasztalható hiányának csökkentését 
célzó hozzájárulásra, az elérhető árú 
élelmiszereknek – különösen a fejlődő 
országok lakossága számára történő –
rendelkezésre állására, továbbá a 
szélesebb értelemben vett fejlesztési 
kérdésekről.”

Módosítás 48

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„A Bizottság határozhat úgy, hogy a 
biomasszatermékek termelésével 
kapcsolatban szabványokat megállapító 
önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 
rendszerek pontos adatokkal szolgálnak a 
17. cikk (2) bekezdésének céljaira, vagy 
hogy ezek használatával bizonyítható, hogy 
a bioüzemanyagok vagy folyékony bio-
energiahordozók szállítmányai 
megfelelnek a 17. cikk (3)–(5) 
bekezdésében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. A 
Bizottság határozhat úgy, hogy az említett 
rendszerek pontos adatokkal szolgálnak a 
kritikus helyzetben alapvető ökoszisztéma-
szolgáltatásokat (mint például a 
vízgyűjtővédelem és az eróziógátlás) 
biztosító területek megőrzése, a talaj, a víz 
és a levegő védelme, a degradálódott 
földterületek helyreállítása, valamint a 
vízhiánnyal küzdő területeken a túlzott 
vízfogyasztás elkerülése érdekében 
foganatosított intézkedésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljára, és a 17. cikk (7) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett kérdések kapcsán. A Bizottság a 
17. cikk (3) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontja alkalmazásában elismerheti a 
nemzetközi megállapodások által elismert 
vagy kormányközi szervezetek illetve a 
Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
jegyzékeiben szereplő ritka vagy 
veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok 
védelmére kijelölt területeket.”

„A Bizottság a 21a. cikk sérelme nélkül
határozhat úgy, hogy a biomasszatermékek 
termelésével kapcsolatban szabványokat 
megállapító önkéntes nemzeti vagy 
nemzetközi rendszerek pontos adatokkal 
szolgálnak a 17. cikk (2) bekezdésének 
céljaira, vagy hogy ezek használatával 
bizonyítható, hogy a bioüzemanyagok vagy 
folyékony bio-energiahordozók 
szállítmányai megfelelnek a 17. cikk (3)–
(5) bekezdésében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. A 
Bizottság határozhat úgy, hogy az említett 
rendszerek pontos adatokkal szolgálnak a 
kritikus helyzetben alapvető ökoszisztéma-
szolgáltatásokat (mint például a 
vízgyűjtővédelem és az eróziógátlás) 
biztosító területek megőrzése, a talaj, a víz 
és a levegő védelme, a degradálódott 
földterületek helyreállítása, valamint a 
vízhiánnyal küzdő területeken a túlzott 
vízfogyasztás elkerülése érdekében 
foganatosított intézkedésekkel kapcsolatos 
tájékoztatás céljára, és a 17. cikk (7) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett kérdések kapcsán. A Bizottság a 
17. cikk (3) bekezdése b) pontjának ii. 
alpontja alkalmazásában elismerheti a 
nemzetközi megállapodások által elismert 
vagy kormányközi szervezetek illetve a 
Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
jegyzékeiben szereplő ritka vagy 
veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok 
védelmére kijelölt területeket.”

Módosítás 49

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – b pont
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 5 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az (5) bekezdés utolsó mondatának 
helyébe a következő szöveg lép:

törölve

„Ebből a célból a Bizottság felhatalmazást 
kap a 25b. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására.”

Módosítás 50

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – c pont
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a VIII. melléklet tudományos 
és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között a földhasználat 
közvetett megváltozása vonatkozásában 
növénycsoportonként meghatározott 
kibocsátási értékek felülvizsgálatáról, 
adott esetben a kategóriák további 
(például alapanyagfajta szerinti) 
bontásáról és új értékek megállapításáról, 
illetve ha új bioüzemanyag-alapanyagok 
jelennének meg a piacon, további értékek 
meghatározásáról, valamint a nem 
élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításáról.”
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Módosítás 51

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – d pont
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a (7) bekezdés első albekezdése helyébe 
a következő szöveg lép:

törölve

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között olyan értékek 
hozzáadásával, amelyek az ugyanezen 
vagy más nyersanyagok esetében 
alkalmazható újabb bioüzemanyag-
előállítási módokra vonatkoznak, 
valamint a C. részben foglalt módszertan 
módosításával.”

Módosítás 52

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont
2009/28/EK irányelv
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. A 21. cikket el kell hagyni. 8. A 21. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

Módosítás 53

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont – a alpont (új)
2009/28/EK irányelv
21 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„21a. cikk
A földhasználat közvetett megváltozása 
kapcsán kibocsátássemleges 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók
(1) A bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók kapcsán az alábbi 
esetekben kell úgy tekinteni, hogy nem 
merül fel a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás:
a) hagyományos bioüzemanyagok a 2020-
ban és a rákövetkező években közlekedési 
célra felhasznált végső energiafogyasztás 
legfeljebb 5%-ának megfelelő 
mennyiségig;
b) az e bekezdés a) pontjában 
meghatározott mennyiséget túllépő 
hagyományos bioüzemanyagok, ha ezeket 
a VIII. mellékletben meghatározott, a 
földhasználat közvetett megváltozása 
nélkül előállított biomasszából állítják elő;
c) újszerű bioüzemanyagok.
(2) A Bizottság 2014. december 31-ig 
iránymutatásokat határoz meg és tesz 
közzé a földhasználat közvetett 
megváltozása nélkül előállított biomassza 
tanúsítványának az ilyen biomassza 
termesztői vagy termelői számára történő 
kibocsátására szolgáló nemzeti 
rendszerekről. 2014. december 31-ig 
minden tagállam benyújtja a 
földhasználat közvetett megváltozása 
nélkül előállított biomassza 
tanúsítványának az ilyen biomassza 
termesztői vagy termelői számára történő 
kibocsátására szolgáló nemzeti rendszerét, 
a Bizottság pedig értékeli a nemzeti 
rendszereket, különösen a tagállam által 
előirányzott intézkedések megfelelőségét 
arra tekintettel, hogy ezeket a 
tanúsítványokat be kell építeni a Bizottság 
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által jóváhagyott önkéntes 
fenntarthatósági rendszerekbe.”

Módosítás 54

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont
2009/28/EK irányelv
22 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. A 22. cikk (2) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(2) A bioüzemanyagok használatának 
betudható várható nettó üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítás becsléséhez az 
(1) bekezdésben említett jelentések céljára 
a tagállam használhatja az V. melléklet A. 
és B. részében megadott jellemző 
értékeket, amelyekhez hozzá kell adnia a 
földhasználat közvetett megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátásoknak a VIII. mellékletben 
meghatározott, becsült értékét.”

Módosítás 55

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint
(7) bekezdése szerinti felhatalmazás [ezen 
irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től 
kezdve határozatlan időre szól.

(2) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint
(7) bekezdése szerinti felhatalmazás [ezen 
irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től 
kezdve öt évre szól.
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Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállításával 
összefüggésben a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátást, 
és erről legkésőbb 2017. december 31-ig 
jelentésben számol be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentést 
adott esetben jogalkotási javaslat is kíséri, 
amely a legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
becslésen alapuló tényezők alkalmazását, 
illetve felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból 
és nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

törölve

Módosítás 57

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal 
nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek 
szövegét, amelyeket az ezen irányelv által 

törölve
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szabályozott területen fogadnak el.

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A IV. melléklet C. része a 
következőképpen módosul:

törölve

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(7) A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
számítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
ahol:
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott energia 
egy egységére jutó CO2-egyenérték 
tömegeként, grammban kifejezve);
CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt figyelembe véve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy –
ha az későbbi – a nyersanyag előállítása 
előtt 20 évvel aktuális földhasználat;
CSA = a tényleges földhasználathoz tartozó 
területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az esetekben, 
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amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb 
idő alatt halmozódik fel, a CSA értékét a 
20 év elteltével vagy – ha az korábbi – a 
haszonnövény kifejlett állapotának 
elérésekor becsült területegységenkénti 
szénkészlet adja; valamint

P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból egységnyi területen 
évente előállított energia).”
b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Módosítás 59

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az irányelv a következő V. melléklettel 
egészül ki: 

törölve

„V. melléklet

Módosítás 60

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Az V. melléklet C. része a 
következőképpen módosul:

törölve

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(7) A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
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számítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
ahol:
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott energia 
egy egységére jutó CO2-egyenérték 
tömegeként, grammban kifejezve);

CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy –
ha az későbbi – a nyersanyag előállítása 
előtt 20 évvel aktuális földhasználat;
CSA = a tényleges földhasználathoz tartozó 
területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az esetekben, 
amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb 
idő alatt halmozódik fel, a CSA értékét a 
20 év elteltével vagy – ha az korábbi – a 
haszonnövény kifejlett állapotának 
elérésekor becsült területegységenkénti 
szénkészlet adja; valamint
P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból egységnyi területen 
évente előállított energia).”
b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont
2009/28/EK irányelv
VIII melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

(2) Az irányelv a következő VIII. melléklettel egészül ki:
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„VIII. melléklet
A. rész: A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók alapanyagainak előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás becsült mértéke

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából 
eredő becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

B. rész: A földhasználat közvetett megváltozása kapcsán kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-kategóriákból előállított bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók kapcsán úgy kell tekinteni, hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából eredően:

a) az e melléklet A. részében nem szereplő alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen megváltozását eredményező alapanyagok, amelyek 

termesztésekor az IPCC szerinti következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, település és egyéb földterület 
egyikének helyébe szántóföld és évelő növényekkel borított földterület1 lép. 
Ebben az esetben a földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás értékét (el) az V. melléklet C. része 
7. pontjának megfelelően kellett kiszámítani.”

________________________

1 Az évelő növények olyan többnyári növényi kultúrák, amelyek szárát vagy törzsét általában nem takarítják 
be évente (pl. a rövid életciklusú sarjerdő és az olajpálma), a 2010/C 160/02 dokumentumban foglaltak 
szerint.

Módosítás

törölve

Módosítás 62

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
VIII a melléklet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az irányelv a következő VIIIa. melléklettel egészül ki:

„A. A jóváhagyott nemzeti rendszerben – a Bizottság által jóváhagyott eljárásokon 
keresztül – a következőket kell a földhasználat közvetett megváltozása nélkül 
előállított biomasszának minősíteni:

1. másodvetésként olyan területen termesztett biomassza, amelyet korábban nem 
használtak másodvetésű növény termesztésére;

2. az e melléklet B. részében részletesen leírt, olyan hozamnövekedésből származó 
biomassza, amely a bioüzemanyag-ágazat keresletének hiányában nem jönne létre;

B. A termesztési intenzitás növekedésének elemzése

1. A nemzeti rendszerben a biomassza az adott tagállam (vagy nemzeti rendszert 
benyújtani kívánó harmadik ország) szántóföldjeinek legalább 1%-án termesztett egyes 
növényfajták esetében legfeljebb olyan mennyiségben tanúsítható a földhasználat 
közvetett megváltozása nélkül előállított biomasszaként, amennyivel az adott növény 
B.4. részben meghatározott mennyisége meghaladja annak a B.3. részben 
meghatározott mennyiségét.

2. Az állam minden olyan növényfajta esetében, amelyet 2008-ban az adott tagállam 
(vagy nemzeti rendszert benyújtani kívánó harmadik ország) szántóföldjeinek legalább 
1%-án termesztettek, kiszámítja az adott növénynek az ország területén elért éves 
hozamnövekedését, oly módon, hogy a kiinduló hároméves gördülő átlag és a végső
hároméves gördülő átlag segítségével kiszámítja a megnövekedett hozamot.

a) A kiinduló hároméves gördülő átlag az adott növény 1997-es, 1998-as és 1999-es 
hektáronkénti átlagos mennyisége.

b) A végső hároméves gördülő átlag az adott növény 2006-os, 2007-es és 2008-as 
hektáronkénti átlagos mennyisége.

c) A vélelmezett éves hozam az a hozamnövekedés (százalékban kifejezve), amely a 
hozamnak a kiinduló hároméves gördülő átlagról kilenc év alatt a végső hároméves 
gördülő átlagra való növekedéséből következne.  Ha e számítás eredménye nulla vagy 
negatív szám, a vélelmezett éves hozam az adott növény tekintetében nulla.

3. Minden tagállam (vagy nemzeti rendszert benyújtani kívánó harmadik ország) 
táblázatot készít minden olyan növényfajtáról, amelyet az adott országban 2008-ban a 
szántóföldek legalább 1%-án termesztettek; ebben a táblázatban abból a feltevésből 
indulnak ki, hogy a 2007-es hozam az adott növény esetében a végső hároméves gördülő
átlaggal egyezik meg, majd az adott növény várható hozamait úgy számítják ki 2008-tól 
kezdődően 2020-ig minden évre, hogy a hozamot évente megnövelik az adott növény 
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vélelmezett éves hozamával. A tagállam (vagy nemzeti rendszert benyújtani kívánó 
harmadik ország) ezt az adott évre vonatkozó becsült hozamot megszorozza azon 
szántóföldek tényleges nagyságával, amelyeken az adott évben az adott növényt 
termesztik.

4. Valamely növény tényleges hozama minden évben a tagállam (vagy nemzeti 
rendszert benyújtani kívánó harmadik ország) által az adott növény tekintetében a 
területén elért, véglegesen megállapított átlagos hektáronkénti hozam. Az állam ezt az 
adott évre vonatkozó tényleges hozamot megszorozza azon szántóföldek tényleges 
nagyságával, amelyen az adott évben az adott növényt termesztik.”

________________________

1 A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók európai uniós 
fenntarthatósági rendszerének gyakorlati végrehajtásáról és a bioüzemanyagokra 
vonatkozó számítási szabályokról szóló bizottsági közleményben (2010/C 160/02) foglalt 
fogalommeghatározás szerint az évelő növények olyan többnyári növényi kultúrák, amelyek 
szárát vagy törzsét általában nem takarítják be évente (pl. a rövid életciklusú sarjerdő és az 
olajpálma).
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