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RÖVID INDOKOLÁS

Az éghajlatváltozás egyre nagyobb károkat okoz az emberiségnek és bolygónknak, és 
különösen a fejlődő országoknak. Az üvegházhatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának 
csökkentése égetően szükséges. en az EU elkötelezte magát, hogy 1990-hez képest 2020-ra 
legalább 20%-kal csökkenti a kibocsátást. A megújuló energiák használata nagyban 
hozzájárulna a csökkentés megvalósításához. Az egyik 2020-as célkitűzés az, hogy a 
közlekedési ágazaton belüli megújuló energia részaránya 10% legyen. Ezzel párhuzamosan 
azt a célt is kitűzték, hogy az üzemanyagokból származó, teljes életciklusra számított 
üvegházhatású gázkibocsátás 2020-ig 6%-ra csökkenjen. Mindkét célkitűzés kötelező a 
tagállamokra nézve.

A támogatásokkal együtt ezek a célkitűzések a bioüzemanyag-termelés és -fogyasztás gyors 
emelkedéséhez vezettek. Ez az emelkedés most több okból kifolyólag veszélyesebbnek tűnik 
a fejlődő országokra nézve, mint amennyi hasznot várunk tőle.

Először is a bioüzemanyagok általi kibocsátáscsökkenés jóval szerényebb, mint reméltük. 
Ennek egyik oka, hogy a bioüzemanyaghoz szükséges biomassza előállítása vagy az 
áttelepített élelmiszertermelés céljából folytatott erdőirtás következtében a szén-dioxid-
készletek elvesznek. Ez a földhasználat megváltozása (LUC) és a földhasználat közvetett 
megváltozása (ILUC) által kifejtett hatás. A földhasználat közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás az uniós célkitűzések és támogatások szempontjából jelenleg nem számít bele a 
bioüzemanyagok ÜHG-kibocsátásmegtakarítási mutatóiba. ÜHG-kibocsátás keletkezik 
továbbá a műtrágyatermelés, a biomassza-begyűjtés, a biomassza bioüzemanyaggá történő 
átalakítása és az ezek során igénybe vett szállítás során. A bioüzemanyagok esetén a 
„megújuló” kifejezés nem feltétlenül jelent környezet- és éghajlatbarát energiaforrást. Olykor 
a bioüzemanyag-használat serkentésének merő ötlete is teljesen helytelennek tűnik.

Másodsorban a kukoricához és búzához hasonló élelmiszernövények üzemanyaggá történő 
átalakítása során élelmiszer vész el. Felmerül az „élelmiszer vagy üzemanyag” probléma, ami 
csak akkor oldódik meg, ha a bioüzemanyagokat nem élelmiszernövényekből, hanem például 
termesztett fából állítják elő. A biomassza majdnem teljes egészében termőföldi eredetű. A 
termőföldet ehelyett élelmiszertermelésre lehetne használni. A verseny tehát folytatódik.

A 2008-as drámai élelmiszerválság és az a tény, hogy az élelmiszerárak azóta is igen magasak 
és ingadozóak, felhívták a figyelmet erre a problémára. Általánosan elismert tény, hogy az EU 
bioüzemanyag-politikája fontos szerepet tölt be, de annak mértéke erősen vitatott. Az Európai 
Bizottság szerint annak, hogy az EU népszerűsíti a bioüzemanyagokat, igen mérsékelt hatása 
van az élelmiszerárakra1. A kutatási eredményekből és a témával foglalkozó nagyobb 
nemzetközi szervezetek nyilatkozataiból leszűrhető konklúzió kevésbé megnyugtató2.

                                               
1 SWD(2013)0102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 
Report, 22–24. o.
2 Lásd például a Production and use of biofuels in developing countries, című, az EP által 2009-ben megrendelt 
tanulmányt, továbbá a Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses című, a FAO, az 
IFAD, az IMF, az OECD, az UNCTAD, a WFP, a Világbank, a WTO, az IFPRI és az ENSZ magas szintű 
munkacsoportja által 2011. június 2-án kiadott dokumentumot (A 27. oldalon található 6. sz. ajánlás szerint fel 
kell számolni a bioüzemanyagok előállítására és felhasználására vonatkozó támogatásokat és kötelező 
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Harmadszor, a bioüzemanyag célú biomasszatermelés megkezdése – amellett, hogy a 
földhasználat megváltozása és közvetett megváltozása révén ÜHG-kibocsátásokhoz vezet és
az élelmiszer-előállítással verseng – némely esetben azon földhasználati jogok megvonásával 
is jár, amelyektől az emberek megélhetése függ. A fejlődő országokban élő gazdálkodóknak 
általában semmilyen jogcímük nincs az általuk művelt vagy legeltetésre használt földterületre 
vonatkozóan. A külföldi vállalatok által kötött megállapodások, amelyekben az államok 
formális tulajdonosokként szerepelnek, illetve amelyekben a helyi vezetőket a helyi 
közösségekétől eltérő érdekek vezérlik, földfoglalásnak minősülhetnek, amelyek 
következtében szegény embereket üldözhetnek el erőszakkal földjeikről1.

Az úgynevezett marginális területek jellemzően kevéssé vonzóak a biomasszatermelést 
fontolgató befektetők számára. Amennyiben a biomasszatermelés e földekre összpontosul, az 
a helyi emberek megélhetését továbbra is igen súlyosan érintheti. Az ültetvények felélhetik a 
szegényes vízkészleteket, a műtrágyák használata pedig súlyos szennyezést vonhat maga után. 
Ellehetetlenülhet a tűzifa és az építőanyag, valamint az élelmiszerként vagy gyógyszerként 
használt növények gyűjtése. Megszűnhetnek ökoszisztéma-szolgáltatások, és az erdőirtás 
révén megváltozhat a helyi éghajlat, amely emellett a globális éghajlatváltozáshoz is 
hozzájárul.

Nem kormányzati szervezetek beszámolói szerint a Szubszaharai-Afrikában jelentős arányúak 
a földfoglalások, amelyeket a Matrix elnevezésű adatbázis alapján dokumentálnak is2. A 
Bizottság ezt az adatbázist megbízhatatlanságra hivatkozva elutasítja, ugyanakkor kevés 
kísérletet tesz arra, hogy a folyamatban lévő fejleményekbe nagyobb betekintést nyerjen.

A megújulóenergia-irányelv és az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv felülvizsgálata 
során biztosítani kell, hogy az EU bioüzemanyagokkal kapcsolatos politikája:

- ne legyen káros az élelmezésbiztonság szempontjából, hanem maradéktalanul 
tiszteletben tartsa az emberek élelemhez való jogát, 

- ne járjon a kiszolgáltatott emberek megélhetésének tönkretételével a földhasználati 
jogok megvonása vagy más fejlesztések által,

- kizárólag azon bioüzemanyagok fejlesztését és használatát ösztönözze, amelyek 
hatékonyan csökkentik az ÜHG-kibocsátásokat, és megfelelnek a fenti 
követelményeknek.

A Fejlesztési Bizottság számára természetszerű, hogy az első két pontra összpontosítson. Az e 
véleménytervezetben foglalt módosításoknak az „élelmiszer vagy üzemanyag” kérdés, illetve 
a földhasználati jogok megvonásához kapcsolódó problémák megoldását kell elősegíteniük. E 

                                                                                                                                                  
célkitűzéseket („mandátumokat”), lásd még Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to food? az 
ENSZ „Right to Food and ActionAid” programjáért felelős különmegbízottjának honlapja: Adding Fuel to the 
Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries, 2013. március, 5. o.
1 Az EP Fejlesztési Bizottsága számára 2012-ben készített, Impact of EU bioenergy policy on developing 
countries, (Az EU bioenergia-politikájának hatása a fejlődő országokra) című tanulmány 10. oldala ezzel 
összefüggésben Kamerunt és Ghánát említi problémás területként.
2 Lásd például a GRAIN Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing communities 
and starving the planet c. cikkét (Véget kell vetni a bioüzemanyag-célú földfoglalásnak: az EU bioüzemanyag-
politikája közösségeket kényszerít lakóhelyük elhagyására, és a bolygót éhezésre kárhoztatja) – 2013. február
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módosítások fenntartják az EP vonatkozó állásfoglalásaiban kifejtett álláspontot1. A 
Fejlesztési Bizottság számára az ÜHG-kibocsátás kérdése kiemelten fontos, és azzal 
jelentéstervezete részletesen foglalkozik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési 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) Különösen fontos az 
energiafogyasztás csökkentése a 
közlekedési ágazatban, mivel valószínű, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energiára vonatkozó százalékos 
célérték egyre nehezebben lesz 
fenntartható módon teljesíthető, ha a 
közlekedési ágazat általános 
energiaigénye tovább nő. A tagállamok 
számára e cél eléréséhez rendelkezésre 
álló egyéb módszer a megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energia, valamint a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás nulla vagy alacsony kockázatát 
hordozó bioüzemanyagok keverékének 
használata.

Indokolás

A meglévő megújulóenergia-irányelv már kiemelte, hogy csökkenteni kell a fogyasztást és 
növelni kell az energiahatékonyságot a közlekedési ágazatban. Ez a módosítás újra 
megfogalmazza ezt, hangsúlyozva a megújuló villamos energia, valamint az újszerű 
bioüzemanyagok fejlesztésének fontosságát abból a szempontból, hogy az Unió és a 
tagállamok csökkenteni tudják a közlekedési ágazat szénlábnyomát.

                                               
1 Többek között: Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0320, Az EU fejlesztéspolitikájának hatékonyabbá tétele, 
2011. július 5., (67) bekezdés; P7_TA(2011)0430 Rio+20 Föld-csúcstalálkozó, 2011. szeptember 9., (51) és (55) 
bekezdés, P7_TA(2012)0399, 2011. évi uniós jelentés a politikák fejlesztési célú koherenciájáról, 2012. október 
25., (74) és (77) bekezdés, valamint P7_TA(2012)0238, Energiapolitikai együttműködés kezdeményezése a 
határainkon túli partnerekkel, 2012. június 12., (86) és (87) bekezdés. 
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Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel az üvegházhatású 
gázkibocsátás további csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzésekre, valamint 
arra a tényre, hogy a kibocsátás jelentős 
hányada a közúti közlekedéshez használt 
üzemanyagokból származik, a benzin és a 
dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 
93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (2) 
bekezdése arra kötelezi a forgalmazókat, 
hogy 2020. december 31-ig legalább 6 %-
kal csökkentsék az EU-ban a közúti 
gépjárművekben, a nem közúton 
közlekedő, mozgó munkagépekben, a 
mezőgazdasági és erdészeti traktorokban, 
valamint a vízre nem bocsátott, kedvtelési 
célú vízi járművekben használt 
üzemanyagokból származó, teljes 
életciklusra és energiaegységre számított 
üvegházhatású gázkibocsátást (ÜHG-
kibocsátási intenzitást). A fosszilis 
üzemanyagok forgalmazói számára a 
fosszilis üzemanyagok ÜHG-kibocsátási 
intenzitásának csökkentésére rendelkezésre 
álló módszerek egyike a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

(2) Tekintettel az üvegházhatású 
gázkibocsátás további csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzésekre, valamint 
arra a tényre, hogy a kibocsátás jelentős 
hányada a közúti közlekedéshez használt 
üzemanyagokból származik, a benzin és a 
dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 
93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (2) 
bekezdése arra kötelezi a forgalmazókat, 
hogy 2020. december 31-ig legalább 6 %-
kal csökkentsék az EU-ban a közúti 
gépjárművekben, a nem közúton 
közlekedő, mozgó munkagépekben, a 
mezőgazdasági és erdészeti traktorokban, 
valamint a vízre nem bocsátott, kedvtelési 
célú vízi járművekben használt 
üzemanyagokból származó, teljes 
életciklusra és energiaegységre számított 
üvegházhatású gázkibocsátást (ÜHG-
kibocsátási intenzitást). A fosszilis 
üzemanyagok forgalmazói számára a 
fosszilis üzemanyagok ÜHG-kibocsátási 
intenzitásának csökkentésére rendelkezésre 
álló módszerek egyike a nulla vagy 
alacsony, közvetlen és közvetett ÜHG-
kibocsátású bioüzemanyagot tartalmazó 
üzemanyag-keverékek előállítása.

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A földvásárlásra irányuló legtöbb 
nagyszabású beruházás a fejlődő 
országokban zajlik. Ezek közül is a 
szubszaharai Afrika kiemelt célterületet 
jelent, különösen a bioüzemanyagok 
mezőgazdasági nyersanyagainak 
termesztése céljából. Európai vállalatok 
2009 és 2013 között becslések szerint 6 
millió hektár területet vásároltak fel 
exportra szánt mezőgazdasági-
energianövények termesztése céljából. 

Módosítás 4

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.

(5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet 
tagállami előrejelzései, valamint a 
különböző bioüzemanyag-alapanyagokhoz 
a földhasználat közvetett megváltozása 
kapcsán köthető kibocsátások becslései 
alapján 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-kibocsátáscsökkentést.
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. Ezért figyelembe kell 
venni a földhasználat közvetett 
megváltozását annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós politikák 
megújuló energiákkal és az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzéseit 
ne ássák alá e potenciális kibocsátási 
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források. A földhasználat közvetett 
megváltozásának és a földszerzésnek a
csökkentése érdekében ezért indokolt 
különbséget tenni egyrészt a
termőföldalapú energianövények (az 
olajnövények, a gabonafélék, a 
cukornövények és a keményítőtartalmú 
növények), másrészt a termőföldalapú 
bioüzemanyagok között. Az 
élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyag használatának elterjedése 
hozzájárul továbbá az élelmiszerárak 
volatilitásához, és jelentős kedvezőtlen 
társadalmi hatással járhat a megélhetés és 
az emberi jogok – köztük a harmadik 
országokban szegénységben élő helyi 
közösségek az élelmezéshez vagy a földhöz 
jutáshoz fűződő jogainak – érvényesítése 
tekintetében. Az ilyen jellegű kibocsátások 
és a kedvezőtlen társadalmi hatás 
csökkentése érdekében indokolt 
elsősorban a termőföldön előállított
bioüzemanyagok tervezett használatának 
csökkentésére összpontosítani.

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A földhasználat megváltozására 
gyakorolt közvetett hatások között 
környezeti és társadalmi hatásokat is 
találunk, amelyek további nyomást 
gyakorolnak a földhasználatra, különösen 
a fejlődő országokban, ami kedvezőtlen 
következményekkel jár a helyi lakosság –
és különösen a nők – élelmiszerrel való 
ellátottságának biztonságára.
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Módosítás 6

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-
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.

(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 nincs 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-
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 eleget tesznek a 
fenntarthatósági kritériumoknak, a 
termőföld szempontjából nem 
versengenek az élelmiszernövényekkel, a 
vízzel vagy más erőforrással, és amelyek 
várhatóan nem gyakorolnak közvetett 
hatást a földhasználatra, és amelyek 
esetében az üvegházhatást okozó gázok 
nagy mennyiségének kibocsátása 
takarítható meg.
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Módosítás 7

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 
biomassza-alapanyagokat.

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 
biomassza-alapanyagokat, amelyek 
energia-előállítási célból csak a 
2008/98/EK irányelv 4. cikkében 
meghatározott hulladékhierarchiával 
összhangban használnak fel hulladék 
anyagokat, amelyek nem versengenek a 
földterület- és vízhasználatért, és így óvják 
a földterülethez és élelemhez való jogot, és 
amelyek nem csökkentik a talaj 
szervesanyag-tartalmát, ami a helyi 
ökoszisztémát érintő negatív környezeti 
hatást eredményezne.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A biomasszán alapuló erőforrások 
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használata jelentős alternatív költségekkel 
jár, amelyek az ökoszisztéma-
szolgáltatások kimerítéséhez vagy 
megszűnéséhez kapcsolódnak. A 
tagállamoknak tartózkodniuk kell a 
nyersanyagok energia-előállítási célú 
felhasználásának támogatásától vagy 
ösztönzésétől, amennyiben azok meglévő 
felhasználásoktól való átirányítása 
negatív hatást gyakorolna a földhöz való 
jogra, az élelemhez való jogra, a biológiai 
sokféleségre, a talajra vagy a teljes szén-
dioxid-egyensúlyra. A politikai 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
biomassza egymásra épülő felhasználását 
is, garantálva azt, hogy nem irányítják át 
az erőforrásokat a magas társadalmi 
hozzáadott értékkel rendelkező 
alkalmazásoktól az alacsony értékű 
energetikai felhasználásokhoz.

Módosítás 9

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. 
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 

(9) A földhöz való jogra és a 
földspekulációra, az élelemhez való jogra
és az élelmiszerárakra, a biológiai 
sokféleségre, a talajra gyakorolt negatív 
hatások 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. 
mellékletének A. részében meghatározott
élelmiszer- és egyéb energianövényekből
nyert bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók mennyiségét.
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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 10

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Tudatában kell lenni az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás a 
bioüzemanyagok használata révén történő 
jelentős csökkentése tekintetében 
felmerülő, a vártnál súlyosabb 
nehézségeknek, valamint azoknak az 
aggasztó tényeknek, hogy a 
bioüzemanyag-termelés a fejlődő 
országokban veszélyezteti a kiszolgáltatott 
emberek élelmezésbiztonságát és 
földhasználati jogait. A 2009/28/EK 
irányelvben említett 10%-os 
megújulóenergia-célkitűzés alkalmazását 
ezért attól kell függővé tenni, hogy az 
üvegházhatású gázok kibocsátását 
jelentős mértékben csökkenteni lehet-e, és 
hogy el lehet-e kerülni az 
élelmezésbiztonságra és a földhasználati 
jogokra gyakorolt kedvezőtlen hatásokat. 

Indokolás

Nem szabad szigorúan ragaszkodni a 10%-os célkitűzéshez, ha az nem járul hozzá 
hatékonyan az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A célkitűzés továbbá 
nem élvezhet előnyt a kiszolgáltatott emberek élelmezésbiztonságának és földhasználati 
jogainak tiszteletben tartásával szemben.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
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11 preambulumbekezdés

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.

(11) Annak biztosítása érdekében, hogy az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésére és a
bioüzemanyagokra vonatkozó uniós 
célokat ésszerűen és hatékonyan meg 
lehessen valósítani, a 2009/28/EK és a 
98/70/EK irányelvek szerinti 
fenntarthatósági kritériumok értelmében 
előírt ÜHG-kibocsátáscsökkentések 
kiszámításakor figyelembe kell venni a
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátásokat. A 98/70/EK irányelv 
7a. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított célkitűzések eléréséhez is 
szükség van a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátások 
elszámolására az olyan bioüzemanyagok 
termelésének ösztönzése érdekében, 
amelyek csak kisebb mértékben 
eredményezik a földhasználat közvetett 
megváltozását. A további földterületek 
bevonását nem igénylő alapanyagokból
(például hulladékokból és maradékokból) 
készült bioüzemanyagokhoz nullás 
kibocsátási tényezőt kell rendelni, 
amennyiben eleget tesznek a megfelelő 
fenntarthatósági kritériumoknak.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A földterületek bioüzemanyag-
előállítás céljából történő megművelése 
nem vezethet helyi vagy őslakos 
közösségek elvándorlásához, ezért ennek 
megakadályozása céljából különleges 
földterület-védelmi intézkedéseket kell 
bevezetni az Unióban és a harmadik 
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országokban. Csak az olyan 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók tekinthetők 
fenntarthatónak, amelyek előállítása nem 
sérti a helyi és bennszülött közösségek 
jogait.

Indokolás

A bioüzemanyagok negatív társadalmi hatásáról elegendő bizonyíték áll rendelkezésre a 
földhöz és az élelemhez való jog tekintetében, különösen a fejlődő országokban élő nők 
esetében. Meg kell akadályozni, hogy helyi és őslakos közösségeknek el kelljen hagyniuk 
lakóhelyüket a bioüzemanyag-ültetvények telepítése miatt.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15) Ezen irányelv céljait, nevezetesen a 
közúton közlekedő gépjárművekben és a 
nem közúton közlekedő, mozgó 
munkagépekben felhasznált üzemanyagok 
egységes piacának fenntartását és az 
üzemanyagok felhasználásával 
összefüggésben a környezet minimális 
szintű védelmét a tagállamok nem tudják
megfelelően megvalósítani, és ezért e célok
uniós szinten jobban megvalósíthatók, 
ezért az EU az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
említett célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

(15) Ezen irányelv céljainak garantálniuk 
kell a közlekedési ágazatban felhasznált 
üzemanyagok egységes piacának 
fenntartását és az üzemanyagok 
felhasználásával összefüggésben a 
környezet minimális szintű védelmét, 
valamint az ilyen üzemanyagok 
előállításával és felhasználásával 
kapcsolatban az élelmiszerbiztonságra és
a földhasználatra gyakorolt negatív 
következmények elkerülését. Mivel ezeket 
a célokat a tagállamok nem tudják
kielégítően megvalósítani, azok uniós 
szinten jobban megvalósíthatók, ezért az 
EU az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 5. cikkében foglalt 
szubszidiaritás elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az említett 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez az irányelv nem lépi túl az 
említett célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.
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Indokolás

Az irányelv célkitűzéseit úgy kell megfogalmazni, hogy azok tükrözzék az irányelvhez fűzött 
módosításokat is.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A bioüzemanyagokra vonatkozó 
állami ösztönzők jelentős többletkeresletet 
idéznek elő az árupiacokon, és ennélfogva 
lényegesen befolyásolják az árakat a 
nemzetközi piacokon és a nettó élelmiszer-
importáló országok hazai piacokon. Ez 
különösen komoly gondot jelent a 
szegények számára, akik a 
háztartásonkénti jövedelem jelentős 
hányadát költik élelmiszerre. Az Unió 
bioüzemanyag-politikája a nagyüzemi 
mezőgazdasági termelési modelleknek 
kedvez, amelyek nyilvánvalóan kevés 
előnyt nyújtanak a helyi lakosság 
számára.

Módosítás 15

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (2) bekezdés a c) pont után a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok biztosítják, hogy az első 
albekezdésben említett célértéknek való 
megfelelés céljából a gabonafélékből és az 
egyéb, keményítőben gazdag növényekből, 
cukornövényekből és olajnövényekből 
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vagy az e célra termesztett 
energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok maximális részaránya 
nem haladja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértéke 5%-
ának megfelelő energiamennyiséget.”

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b a pont (új)
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
„(5a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a 
bioüzemanyagok a törvény szerinti vagy 
bevett földhasználati jog megkérdőjelezése 
vagy megsértése esetén, illetve a helyi 
lakosságot képviselő intézmények 
részvételével történő, szabad, előzetes és 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulás 
hiányában az Unióban vagy harmadik 
országban termőföldön nem állíthatók 
elő.”

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b b pont (új)
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(5b) Az (1) bekezdésben említett célokból 
figyelembe vett bioüzemanyagok és 
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folyékony bio-energiahordozók nem 
készülhetnek hulladékokból, kivéve, ha 
független vizsgálat megállapítja, hogy a 
2008/98/EK irányelvben felvázoltak 
szerint megfelelnek a 
hulladékhierarchiának, azaz az 
energetikai hasznosítás előtti 
megelőzésnek, újrafelhasználásra való 
előkészítésnek és újrafeldolgozásnak.”

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – -a pont (új)
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) A 7a. cikk és a 7b. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában egy adott 
bioüzemanyag teljes életciklusra 
vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátását 
az alábbiak szerint kell kiszámítani:
a) amennyiben az előállítási módra 
vonatkozó ÜHG-kibocsátáscsökkentés 
alapértelmezett értékét a IV. melléklet A. 
vagy B. részében állapították meg, és ha 
az e bioüzemanyagokra vagy bio-
energiahordozókra a IV. melléklet C. 
részének 7. pontjával összhangban 
számított értéke nulla vagy annál 
kevesebb, és amennyiben a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő becsült 
ÜHG-kibocsátás ennek az alapértelmezett 
értéknek az alkalmazásával az V. 
melléklet B. részével összhangban nulla;
b) a IV. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges érték 
alkalmazásával, hozzáadva a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
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eredő kibocsátások V. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit;
c) a IV. melléklet C. részének 1. pontjában 
említett képlet tényezőinek összegeként 
kiszámított érték alkalmazásával, ahol 
egyes tényezők esetében a IV. melléklet D. 
vagy E. részében szereplő, részekre bontott 
alapértelmezett értékek, az összes többi 
tényező esetében pedig az V. melléklet C. 
részében meghatározott módszernek 
megfelelően kiszámított tényleges értékek 
alkalmazhatók, hozzáadva a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátások V. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit.”

Indokolás

A számítási módszer kiigazítása az ILUC-becslések figyelembevétele érdekben, az 
üzemanyag-minőségi irányelv újonnan javasolt V. mellékletével összhangban.

Módosítás 19

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„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.”

„Az első albekezdésben említett 
célértéknek való megfelelés keretében a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből vagy az e célra 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk
(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.”
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Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az első albekezdés a következőképpen 
módosul:
„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, és 
elkerülik mindazokat a forrásokat, 
amelyek az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásban nem eredményeznek 
jelentős csökkenést, mind pedig a 
bioüzemanyag-termelés által a fejlődő 
országokban az élelmezésbiztonságra és a 
kiszolgáltatott emberek földhasználati 
jogaira gyakorolt kedvezőtlen hatásokat.”

Indokolás

A több fenti módosításban, különösen a 6. módosításban elmondottak beépítése.

Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„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 

„d) a számláló kiszámításánál az 
élelmiszernövényekből és az e célra 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
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felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.

végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.”

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ii. a IX. melléklet B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese;

ii. a IX. mellékletben felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese, környezeti és 
társadalmi fenntarthatóságuk előzetes 
tudományos értékelését követően;

Indokolás

A IX. mellékletben felsorolt alapanyagok tekintetében az energiatartalom kétszeresét kell 
figyelembe venni.

Módosítás 23

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

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 hulladékként való beszámítás 
érdekében szándékosan módosított 
anyagok nem sorolhatók be az i.–iii. 
alpontokba. A tagállamok biztosítják, hogy 
csalás észlelése esetén az érintett 
alapanyagot vagy bioüzemanyagot ne 
számítsák be a 3. cikk (4) bekezdésében 
említett célérték elérésébe, és az újabb 
csalárd tevékenységek megakadályozása 
érdekében biztosítják a megfelelő 
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intézkedés megtételét.

Indokolás

Az ezen irányelv előnyeinek kihasználása érdekében szándékosan módosított 
bioüzemanyagokat vagy alapanyagokat feltétlenül ki kell zárni a megújulóenergia-irányelv és 
az üzemanyag-minőségi irányelv hatálya alól is.

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – -a pont (új)
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés vége a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Az a), b) és c) pontban említett célokból 
figyelembe vett a gabonafélékből és egyéb, 
keményítőben gazdag növényekből, 
cukornövényekből és olajnövényekből 
vagy e célra termesztett 
energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók adta energia nem 
haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.”

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
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„(5a) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célokból figyelembe 
vett bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók nem készülhetnek 
hulladékokból, kivéve, ha független 
vizsgálat megállapítja, hogy a 2008/98/EK 
irányelvben felvázoltak szerint 
megfelelnek a hulladékhierarchiának, 
azaz az energetikai hasznosítás előtti 
megelőzésnek, újrahasználatra való 
előkészítésnek és újrafeldolgozásnak.”

Indokolás

A hulladékokra a hulladékokról szóló keretirányelv 4. cikkében meghatározott 
hulladékhierarchia alkalmazandó, azaz az energetikai (bioüzemanyagként vagy folyékony
bio-energiahordozóként való) hasznosítás előtt megelőzési intézkedéseket kell hozni, elő kell 
készíteni az újrafelhasználást és el kell végezni az újrafeldolgozást. Ezen túlmenően a 
megfelelőség független ellenőrzését is meg kell követelni.

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a szöveg a következő bekezdéssel 
egészül ki: 
„(5b) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjának céljából figyelembe vett 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók nem állíthatók elő 
termőföldön termesztett nyersanyagokból 
az Unióban vagy harmadik országokban, 
ahol a földhöz való törvényes vagy 
általános jogot kétségbe vonják vagy 
megsértik, vagy ahol az illetékes 
képviseleti intézmények részvétele és az 
érintett közösségekkel való konzultációk 
nyomán nem kerül sor megfelelő 
önkéntes, előzetes és tájékoztatáson 
alapuló beleegyezés megadására.”
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Indokolás

Figyelembe véve az EU megújulóenergia-irányelvének hatását a földhöz való jogra, 
különösen az EU-n kívüli országokban, fontos biztosítani, hogy a bioüzemanyagok európai 
piac számára való előállítása ne járjon e jogok megsértésével.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

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)

„A Bizottság úgy határoz, 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)–(5a) 
bekezdésében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, és hogy 
az anyagokat nem módosították 
szándékosan úgy, hogy a 3. cikk (4) 
bekezdése e) pontjának i–iii. alpontja 
hatálya alá tartozzanak. 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. 
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jegyzékeiben szereplő ritka vagy 
veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok 
védelmére kijelölt területeket.”

alpontja alkalmazásában elismerheti a 
nemzetközi megállapodások által elismert 
vagy kormányközi szervezetek, illetve a 
Természetvédelmi Világszövetség 
jegyzékeiben szereplő ritka vagy 
veszélyeztetett ökoszisztémák vagy fajok 
védelmére kijelölt területeket.”

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – -a pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) A bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítást a 17. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában a következők szerint kell 
kiszámítani:
a) ahol az előállítási módra vonatkozó 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítás alapértelmezett értéke az V. 
melléklet A. vagy B. részében került 
meghatározásra, és ahol az e 
bioüzemanyagokra vagy bio-
energiahordozókra az V. melléklet C. 
része 7. pontjával összhangban számított 
el értéke nulla vagy annál kevesebb, és 
ahol a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő becsült ÜHG-
kibocsátás nulla a VIII. melléklet B. 
részével összhangban, ennek az 
alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával;
b) az V. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges érték 
alkalmazásával, hozzáadva a 
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földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások VIII. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit;
c) az V. melléklet C. részének 1. pontjában 
említett képlet tényezőinek összegeként 
kiszámított érték alkalmazásával, ahol 
egyes tényezők esetében az V. melléklet D. 
vagy E. részében szereplő, részekre bontott 
alapértelmezett értékek, az összes többi 
tényező esetében pedig az V. melléklet C. 
részében meghatározott módszernek 
megfelelően kiszámított tényleges értékek 
alkalmazhatók, hozzáadva a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátások VIII. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit.”

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet – A rész – új sor a táblázatban (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az A. részben szereplő táblázat egy újabb 
sorral egészül ki. A bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
alapanyagai esetében a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás becsült mértéke:
Alapanyagcsoport: Nem élelmezési célú 
energianövények
A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ): 15

Indokolás

A nem élelmezési célú energianövények hozzájárulhatnak a földhasználat közvetett 
megváltozásához, ha termesztésük élelmiszer-termelésre használt területen folyik. A 
hatásvizsgálat (26. o.) 15 gCO2/MJ-ban határozza meg a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő átlagos becsült kibocsátásokat ezekre a földterület használatát igénylő 
egyéb alapanyagokra vonatkozóan.
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Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
1 melléklet – 2 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet – B rész – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) a IV. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett kiszámítani.

b) olyan alapanyagok, amelyeket nem 
szántóföldön, évelő növényeknek szánt 
földterületen, vagy az IPCC szerinti egyéb 
földterület-kategóriákhoz tartozó és 
élelmiszer-termelésben használt 
földterületen (erdőterület, füves terület, 
vizes élőhely) termelnek, legyen ez a
földterület akár gondozott, akár nem, 
például mezőgazdasági vagy legeltetési 
rendszer.

Indokolás

Fontos, hogy a földhasználat közvetlen megváltozását okozó termeléshez a földhasználat 
közvetett változását mérő tényezőt rendeljenek, hangsúlyozni kell azonban, hogy a 
földhasználat közvetett és közvetlen megváltozása nem feltétlenül zárja ki kölcsönösen 
egymást minden esetben.

Módosítás 31

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 pont
2009/28/EK irányelv
VIII melléklet – A rész – új sor a táblázatban (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az A. részben szereplő táblázat egy újabb 
sorral egészül ki. A bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
alapanyagai esetében a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
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kibocsátás becsült mértéke:
Alapanyagcsoport: Nem élelmezési célú 
energianövények
A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ): 15

Indokolás

A nem élelmezési célú energianövények hozzájárulhatnak a földhasználat közvetett 
megváltozásához, ha termesztésük élelmiszer-termelésre használt területen folyik. A 
hatásvizsgálat (26. o.) 15 gCO2/MJ-ban határozza meg a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő átlagos becsült kibocsátásokat ezekre a földterület használatát igénylő 
egyéb alapanyagokra vonatkozóan.

Módosítás 32

Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 2 pont
2009/28/EK irányelv
VIII melléklet – B rész – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

b) olyan alapanyagok, amelyeket nem 
szántóföldön, évelő növényeknek szánt 
földterületen, vagy az IPCC szerinti egyéb 
földterület-kategóriákhoz tartozó és 
élelmiszer-termelésben használt 
földterületen (erdőterület, füves terület, 
vizes élőhely) termelnek, legyen ez a
földterület akár gondozott, akár nem, 
például mezőgazdasági vagy legeltetési 
rendszer.

Indokolás

Fontos, hogy a földhasználat közvetlen megváltozását okozó termeléshez ne rendeljenek a 
földhasználat közvetett változását mérő tényezőt, hangsúlyozni kell azonban, hogy a 
földhasználat közvetett és közvetlen megváltozása nem feltétlenül zárja ki kölcsönösen 
egymást minden esetben.
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