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Módosítás 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

(1) Tekintettel a mezőgazdasági 
földterületekért versenyző 
bioüzemanyagokhoz köthető negatív 
éghajlati hatásra, a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 
2003/30/EK irányelv módosításáról és azt 
követő hatályon kívül helyezéséről szóló 
2009/28/EK irányelv 3. cikkének (4) 
bekezdése szerinti kötelezettséget olyan 
kötelezettségnek kell felváltania, 
amelynek értelmében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a fejlett
energiaforrásokból előállított energiának a 
közlekedés valamennyi formájában 
felhasznált részaránya 2020-ban legalább 
az egyes tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 3 %-a
legyen. E cél elérésének egyik és várhatóan 
leginkább alkalmazott módja a fejlett
bioüzemanyagot és a nem biológiai 
eredetű megújuló energiát tartalmazó 
üzemanyag-keverékek előállítása.

Or. en

Módosítás 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
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módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik – és eddig a leginkább 
alkalmazott – módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

Or. it

Módosítás 80
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása. A bioüzemanyagok ár–érték 
arányára vonatkozó új megállapítások 
értelmében azonban fejlesztésüket – és 
következésképpen a megújuló 
energiaforrásokból előállítandó 
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üzemanyagok tekintetében 2020-re 
elérendő százalékos arányt is – vissza kell 
fogni. A Bizottságnak értékelnie kell 
majd, hogy az EU-ban a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
tekintetében meghatározott 20%-os 
célérték teljesítéséhez szükségesek-e 
további intézkedések.

Or. fr

Módosítás 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása. Előrejelzések szerint az 
európai üzemanyagpiac továbbra is 
rendkívüli módon fog függeni a 
dízelüzemanyagok rendelkezésre állásától, 
ami az európai piac sajátossága. Az 
erőteljes függés enyhítése érdekében az 
Európai Unióban ösztönözni kell az 
újszerű bioüzemanyagok nagyobb 
mennyiségű előállítását.

Or. fr
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Indokolás

A bioüzemanyagot tartalmazó üzemanyag-keverékek előállítását ösztönző európai politikák 
célkitűzéseinek tükrözniük kell az európai üzemanyagpiac azon sajátosságát, hogy igen magas 
a dízelüzemanyag-szükséglete. A finomítók nehezen tudnak lépést tartani a dízelkereslet 
növekedésével, és az európai kínálat strukturálisan nem elegendő. Az újszerű biodízelek tehát 
elősegíthetik a behozatal csökkentését, és javíthatják az ellátásbiztonságot az Európai 
Unióban.

Módosítás 82
Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása. Világszerte nő a 
mezőgazdasági nyersanyagok iránti 
kereslet, és a piaci ingadozások a jövőben 
tovább nőnek majd.

Or. en

Módosítás 83
Christa Klaß
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Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
további mérséklése érdekében a légi 
közlekedésben fokozni kell a 
bioüzemanyagok használatát.

Or. de

Módosítás 84
Elisabetta Gardini

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 

(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 megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 
azon céljának, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
a közlekedés valamennyi formájában 
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előállítása. felhasznált részaránya 2020-ra legalább a 
végső energiafogyasztás 10 %-a legyen, a 
piaci torzulások elkerülése érdekében 
összhangban kell állnia a 98/70/EK 
irányelv 7a. cikkének (2) bekezdésével. A
fosszilis üzemanyagok forgalmazói 
számára a fosszilis üzemanyagok ÜHG-
kibocsátási intenzitásának csökkentésére 
rendelkezésre álló módszerek egyike a 
bioüzemanyagot tartalmazó üzemanyag-
keverékek előállítása.

Or. en

Indokolás

Az EU-nak fokoznia kell arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a jövőre vonatkozóan egységes 
energiapolitikát dolgozzon ki, amelyben az energiabiztonság és az európai versenyképesség 
növelése egy olyan, egyértelmű éghajlati politikához kapcsolódik, amely Európában csökkenti 
az üvegházhatású gázok kibocsátását, és javítja a levegő minőségét. A bioüzemanyagokra 
vonatkozóan a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben és az üzemanyagok 
minőségéről szóló irányelvben meghatározott céloknak következeteseknek kell lenniük, és a 
piaci torzulások elkerülése érdekében össze kell hangolni őket.

Módosítás 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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[1] 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 
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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.

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 ÜHG-kibocsátású
bioüzemanyagot és az elkerülhetetlen 
hulladékgázból szén-dioxid-leválasztás 
útján nyert egyéb üzemanyagokat
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása és közlekedési célú 
felhasználása. Az ilyen jellegű, 
közlekedési célú fejlett üzemanyagokkal 
kapcsolatos beruházások biztonságának 
szavatolása érdekében a 2020-ra kitűzött 
célt ki kell egészíteni egy kötelező érvényű 
éves teljesítési előírással, amely 2025-re az 
Unióban felhasznált üzemanyagok ÜHG-
intenzitását 10%-kal csökkentené.

Or. en

Módosítás 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

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

(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. E kritériumok követelményeket 
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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.

tartalmaznak a magas fokú biológiai 
sokféleséget mutató és a jelentős 
szénkészlettel rendelkező földterületek 
védelme tekintetében is. A kritériumok
emellett meghatározzák a bioüzemanyagok 
és a folyékony bio-energiahordozók 
használatával elérhető, a fosszilis 
üzemanyagok használatához viszonyított 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás 
minimális mértékét is. A 98/70/EK
irányelv 7b. cikke ugyanilyen 
fenntarthatósági kritériumokat állapít meg 
a bioüzemanyagok tekintetében.

Or. en

Indokolás

Léteznek már kritériumok annak biztosítására, hogy az EU bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
politikája ne érintse hátrányosan a szénben gazdag és biológiailag sokszínű ökoszisztémákat. 
A szilárd biomasszára alkalmazandó kritériumok kidolgozása is folyamatban van. A 
jogbiztonság és a következetesség biztosítása érdekében – és mivel a végső felhasználástól 
függetlenül valamennyi alapanyagot azonos módon kell kezelni – a jelenlegi fenntarthatósági 
kritériumokat elégségesnek kell tekinteni.

Módosítás 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

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 

(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 
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üzemanyagok használatához viszonyított 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarítás 
minimális mértékét. A 98/70/EK irányelv 
7b. cikke ugyanilyen fenntarthatósági 
kritériumokat állapít meg a 
bioüzemanyagok tekintetében.

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.

Or. en

Indokolás

Az újszerű bioüzemanyag-alapanyagok egyes jelenlegi felhasználási módjainak 
eredményeképpen a bennük lévő szén szilárd összetevőként marad a környezetben, eltérő 
felhasználása esetén pedig növeli a fosszilis vagy növényi olajok iránti keresletet. Biztosítékok 
szükségesek annak szavatolására, hogy a jelenlegi felhasználási módoktól való eltérés ne 
eredményezze az általános szénegyensúly negatív irányba fordulását. A lignocellulóz-tartalmú 
alapanyagok használata szükségessé teszi az annak megakadályozására vonatkozó 
garanciákat, hogy a jelenlegi felhasználók a jobb minőségű faanyagok felé forduljanak, 
aminek következtében a nyersanyagokat más iparágaktól vonják el, és a kitermelés 
fenntarthatatlan növelését erőltetik. 

Módosítás 88
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Annak ellenére, hogy a 98/70/EK 
irányelv és a 2009/28/EK irányelv a 
„bioüzemanyagokra és a folyékony bio-
energiahordozókra”vonatkozik, 
rendelkezéseik – a vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumokat is 
beleértve – a bennük foglalt valamennyi 
megújuló forrásból származó 
üzemanyagra alkalmazandók.

Or. fr
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Módosítás 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A beruházások biztonságának 
biztosítása érdekében a 2009/28/EK 
irányelv és a 98/70/EK irányelv előírta, 
hogy a földhasználat közvetett 
megváltozásának az üvegházhatású 
gázkibocsátásra gyakorolt hatását 
figyelembe kell venni, és el kell fogadni az 
e hatás kezeléséhez szükséges 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 90
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A bioüzemanyag-termelés 
ösztönzőkön alapuló serkentése nemcsak 
az Unióban vezetett a bioüzemanyag-
termelés növekedéséhez, hanem a 
harmadik országokban is a 
bioüzemanyag-termelés bővülését 
eredményezte. Noha a harmadik 
országokban a bioüzemanyag-termelésre 
használt és átsorolt földterület pontos 
mennyiségével kapcsolatos adatok 
eltérőek, néhány jelentés megállapította, 
hogy 2009 és 2013 között európai 
vállalatok egyedül Afrikában 6 millió 
hektárnyi földterületet használtak 
bioüzemanyag-termelésre. Az élelemhez 
való jog kérdésével megbízott különleges 
ENSZ-előadó egy 2013. áprilisi 
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feljegyzésben kiemelte az EU 
bioüzemanyag-politikája által az 
élelemhez, földhöz és vízhez való jogra 
gyakorolt hátrányos hatásokat. E negatív 
hatások leküzdése érdekében a 
Bizottságnak javasolnia kellene a 
2009/98/EK irányelv 17. cikkében és a 
98/70/EK irányelv 7b. cikkében rögzített 
fenntarthatósági kritériumok módosítását 
és szigorítását.

Or. en

Módosítás 91
Erik Bánki

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 
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.

(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 
művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az
előbbi esetben a bioüzemanyagok 
előállítói által teremtett további 
értékesítési lehetőség magasabb 
hozamokat eredményezhet, amint azt a 
Nemzetközi Élelmezéspolitikai 
Kutatóintézet (IFPRI) jelentése1 és a 
Bizottság hatásvizsgálata2 is elismeri. A 
magasabb hozamok eredményeként kapott 
biomasszából előállított bioüzemanyagok 
nem igényelnek további földterületet, és 
így nem vonnak maguk után a 
földhasználat közvetett megváltozásával 
járó hatásokat. Az utóbbi esetben 
beszélünk a földhasználat közvetett 
megváltozásáról, és amikor nagy 
mennyiségű szénkészlettel rendelkező 
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földterületről van szó, a változás jelentős 
mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után.

________________________
1 Nemzetközi Élelmezéspolitikai 
Kutatóintézet: A bioüzemanyagokra 
vonatkozó európai politikák földhasználat 
megváltozásával kapcsolatos 
következményeinek értékelése. Záró 
jelentés, 2011. október
2 Európai Bizottság: A 98/70/EK irányelv 
és a 2009/28/EK irányelv módosításáról 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatot kísérő 
hatásvizsgálat. SWD(2012)0343.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagok által teremtett piaci keresletnövekedés a hozamok növelésére ösztönzi a 
termelőket. Az EU-ban és a fejlődő világban is számos olyan régió található, amelyekben 
jelentős lehetőség van a hozamok növelésére. A szántóföldi növények hozamai például 
jelenleg sok új tagállamban lényegesen alacsonyabbak, mint akár egy évtizeddel ezelőtt, és 
messze elmaradnak a hasonló éghajlati, talaj- és egyéb adottságokkal rendelkező szomszédos 
régi tagállamokban elért hozamoktól.

Módosítás 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 

(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 
művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 
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 

(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 kell 
kielégíteni – ami a biológiai sokféleség 
csökkenésével, vízhiánnyal vagy
talajerózióval, valamint a kritikus 
ökoszisztéma-szolgáltatások elvesztésével 
járhat – vagy pedig más földterületek 
mezőgazdasági művelés alá vonásával. 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, és a biológiai sokféleség csökkenését 
eredményezheti. A 98/70/EK és a 
2009/28/EK irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
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növényekből állítják elő. földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő.

Or. en

Módosítás 94
Gaston Franco

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 
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.

(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 
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
erdőgazdasági vagy mezőgazdasági 
földterületeken termesztett növényekből 
állítják elő.

Or. fr

Módosítás 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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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 
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.

(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 
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. A kibocsátások 
mennyiségét a növények életciklusával 
összevetve az olajnövények sokkal 
magasabb kibocsátási értékekkel 
rendelkeznek, mint a cukornövények és a 
keményítőben gazdag növények. Annak 
érdekében, hogy a környezet 
szempontjából a lehető leghatékonyabban 
lehessen előnyt elérni, a hangsúlyt a 
bioüzemanyagok, különösen pedig a 
leginkább káros környezeti hatással járó 
bioüzemanyagok korlátozására kell 
helyezni. Ezért fontos, hogy elsősorban az 
olajnövények használata ellenében 
hozzanak intézkedéseket.

Or. sv
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Módosítás 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

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 
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.

(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 
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. Ezen irányelv 
céljaként e problémák kezelését, valamint 
a nem élelmiszernövények bioüzemanyag-
alapanyagként való használatának 
elősegítését kell kitűzni.

Or. en

Módosítás 97
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
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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.

Or. en

Indokolás

A nagyobb terméshozamokból nyert biomasszát és a földhasználat közvetett megváltozását elő 
nem idéző egyéb biomasszát a tagállamok nemzeti rendszereinek keretében tanúsítani kell, és 
azt a földhasználat közvetett megváltozása nélkül előállított biomasszaként kell forgalomba 
hozni.  Mivel az így kapott bioüzemanyagnak nem lesz a fölhasználat közvetett megváltozását 
előidéző hatása, ez a megközelítés nemcsak mérsékli, hanem el is oszlatja a földhasználat 
közvetett megváltozásával kapcsolatos aggodalmakat.

Módosítás 98
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 
(6) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (6) bekezdése rendelkezik arról, 
hogy figyelembe kell venni a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátására gyakorolt hatását, valamint 
hogy megfelelő lépéseket kell tenni a 
szóban forgó hatás kezelésére, 
egyszersmind megfelelő intézkedéseket 
hozva a beruházások biztonságának 
szavatolása és a már meglévő 
beruházások védelmének biztosítása 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

Az uniós politikának következetesnek kell lennie.

Módosítás 99
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Amennyiben az élelmiszer- és 
takarmánypiac normálisan működik, az 
élelmiszernövényeket – különösen szűkös 
időkben – elsősorban élelmiszer és 
takarmány előállítására kell használni. 
Amennyiben a piacon ártorzulások 
fordulnak elő, az élelmiszernövények 
bioenergia előállítására való 
felhasználását az élelmiszer- és 
takarmánypiaci fölöslegek idején 
ideiglenesen ösztönözni lehet.

Or. nl

Módosítás 100
Christa Klaß

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 

törölve
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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.

Or. de

Indokolás

A Bizottság megerősíti, hogy a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos 
tudományos ismeretek jelenleg nem olyan mélyrehatóak, hogy azokat politikai célra fel 
lehetne használni. A bioüzemanyagok hatásával kapcsolatos kijelentések ezért pusztán 
találgatások. Az élelmiszer-ellátás melléktermékeinek hatását, a növények terméshozamának 
Kelet-Európa nagy részén való lehetséges növekedését, valamint az EU-ban művelés céljából 
rendelkezésre álló területet eddig nem vették kellően figyelembe.

Módosítás 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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. 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 102
Anja Weisgerber

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 

törölve
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keményítőtartalmú növények között.

Or. de

Indokolás

A Bizottság elismeri, hogy még nem áll rendelkezésre elégséges tudományos ismeret a 
földhasználat megváltozásáról és annak közvetett következményeiről. Ezért még korai a 
bioüzemanyagok hatásairól találgatásokba bocsátkozni.

Módosítás 103
Erik Bánki

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

Or. en
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Indokolás

A Bizottság elismeri, hogy a földhasználat megváltozásával és annak közvetett hatásaival 
kapcsolatos tudományos ismeretek még nem kellően megalapozottak ahhoz, hogy politikai 
célokra lehessen felhasználni őket, mivel a földhasználat közvetett megváltozásának 
számszerűsítésével kapcsolatban nincs konszenzus. Nem fordítottak elegendő figyelmet az 
élelmiszer-ellátás melléktermékeinek hatásaira, sem pedig az új tagállamok nagy részén a 
lehetséges hozamnövekedésre. A földhasználat közvetett megváltozása megelőzésének 
hangsúlyozása jobb eredményekkel kecsegtet, stabilabban végrehajtható és a környezet 
szempontjából is előnyösebb, mintha idejekorán a földhasználat közvetett megváltozása 
hatásainak számszerűsítésére helyeznénk a hangsúlyt.

Módosítás 104
Britta Reimers

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

Or. en
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Módosítás 105
Julie Girling

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 fennállhat annak a kockázata, 
hogy az üvegházhatást okozó gázoknak a 
földhasználat közvetett, a 2009/28/EK 
irányelvből és a 98/70/EK irányelvből 
következő megváltozásából eredő 
kibocsátása jelentős mértékű lehet, és így
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 érdekében indokolt, hogy a 
Bizottság az érintett érdekelt felekkel és a
tagállamokkal egyeztetve további 
kutatásokat folytasson az egyes 
terménycsoportoknak a földhasználat 
közvetlen és közvetett megváltozására 
gyakorolt hatásáról.

Or. en

Módosítás 106
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
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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 fennáll annak a kockázata, 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.

Or. es

Módosítás 107
Horst Schnellhardt

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 

(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 
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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.

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.

Or. de

Indokolás

A hatályos jogszabályok módosítása nem vezethet bizonyos bioüzemanyagokkal szembeni 
diszkriminációhoz. A bioüzemanyagokra vonatkozóan 2020-ra kitűzött eredeti, 10%-os 
részarány teljes mértékben elérhető, ha minden bioüzemanyag használható. Az első 
generációs bioüzemanyagok tekintetében előírt korlátozás veszélyeztetné a már elvégzett 
beruházásokat, és korlátozná a vállalkozások innovációs képességét.

Módosítás 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

(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 közömbösíti az 
egyes bioüzemanyagok használata révén 
elérhető ÜHG-kibocsátáscsökkentést.
Mindez annak tudható be, hogy 2020-ra a 
bioüzemanyagot várhatóan teljes 



PE513.032v01-00 28/120 AM\937595HU.doc

HU

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.

egészében olyan földterületen termesztett 
növényekből állítják majd elő, amely az 
élelmiszer- és takarmánypiacokat 
szolgálhatná ki. Az élelmiszernövényekből 
való bioüzemanyag-előállítás továbbá 
hozzájárul az élelmiszerárak 
ingadozásához. Az ilyen jellegű kibocsátás 
csökkentése és ezen élelmezésbiztonságra 
gyakorolt negatív hatások mérséklése 
érdekében a 2009/28/EK és a 98/70/EK 
irányelvben említett fenntarthatósági 
kritériumok értelmében előírt ÜHG-
kibocsátáscsökkentések kiszámításakor 
indokolt megállapítani a 3. cikk (4) 
bekezdésének d) pontjában foglalt 5%-os 
határértéket, valamint figyelembe kell 
venni a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátásokat.

Or. en

Módosítás 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 közömbösíti 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. Az élelmiszernövényekből 
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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.

előállított bioüzemanyag használatának 
elterjedése hozzájárul az élelmiszerárak 
volatilitásához, és negatív 
következményekkel járhat a globális 
élelmezésbiztonságra nézve. Ez jelentős 
kedvezőtlen társadalmi hatással járt a 
megélhetés és az emberi jogok – köztük az
Unión kívüli országokban szegénységben 
élő helyi közösségek az élelmezéshez vagy 
a földhöz jutáshoz fűződő jogainak –
érvényesítése tekintetében. Az ilyen jellegű 
kibocsátás és a kedvezőtlen társadalmi 
hatás csökkentése érdekében indokolt 
elsősorban a termőföldön előállított 
bioüzemanyagok tervezett használatának 
csökkentésére összpontosítani.

Or. en

Módosítás 110
Bas Eickhout

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 

(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 közömbösíti 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. Ezenfelül a 
bioüzemanyagok használatának 
növekedése a tagállamokban az
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különbséget tenni a növények különböző 
csoportjai, így az olajnövények, a 
gabonafélék, a cukornövények és a 
keményítőtartalmú növények között.

élelmiszerárak volatilitásának egyik 
kiváltó tényezője, és következményekkel 
járhat a globális élelmezésbiztonságra 
nézve. 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 források. A 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás csökkentése érdekében
indokolt különbséget tenni a növények 
különböző csoportjai, így az olajnövények, 
a gabonafélék, a cukornövények és a 
keményítőtartalmú növények között.

Or. en

Módosítás 111
Gaston Franco

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 

(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 
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csökkentése vonatkozásában indokolt 
különbséget tenni a növények különböző 
csoportjai, így az olajnövények, a 
gabonafélék, a cukornövények és a 
keményítőtartalmú növények között.

csökkentése vonatkozásában indokolt 
különbséget tenni a növények különböző 
csoportjai, így az olajnövények, a 
gabonafélék, a cukornövények és a 
keményítőtartalmú növények között. E 
kockázat közép- és hosszú távú 
csökkentése érdekében indokolt 
ösztönözni az olyan újszerű 
bioüzemanyagok előállítását elősegítő 
kutatásokat és fejlesztéseket, amelyek nem 
jelentenek közvetlen konkurenciát az 
élelmiszernövények számára; ilyenek 
például a lignocellulóz-tartalmú 
maradékanyagok, amelyek a 
tagállamokban nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló ritka biomasszák 
egyikét képezik.

Or. fr

Indokolás

A növények különböző típusainak megkülönböztetése nem önmagáért való cél, hanem eszköz. 
Ki kell jelentenünk tehát, hogy ezen eszköz segítségével elő kell segíteni az Unióban az olyan 
új technológiák kutatását és fejlesztését, amelyek nem jelentenek konkurenciát az 
élelmiszernövények számára. A lignocellulóz-tartalmú maradékanyagok a legígéretesebb 
kutatási és fejlesztési perspektívát kínálják e területen, és megnyitják az utat az újszerű 
biodízelek előállítását lehetővé tevő biotechnológiai innovációhoz.

Módosítás 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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 

(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 
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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.

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. Az 
élelmezés- és energiabiztonsággal 
kapcsolatos nyilvánvaló okokból indokolt 
ösztönözni az olyan újszerű 
bioüzemanyagok előállítását elősegítő 
kutatásokat és fejlesztéseket, amelyek nem 
jelentenek közvetlen konkurenciát az 
élelmiszernövények számára; ilyenek 
például a lignocellulóz-tartalmú 
maradékanyagok és az algák, amelyek a 
tagállamokban nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló ritka biomasszák két 
fajtáját képezik.

Or. fr

Indokolás

A lignocellulóz-tartalmú maradékanyagok az egyik legfontosabb kutatási és fejlesztési 
perspektívát kínálják e területen, és megnyitják az utat az újszerű biodízelek előállítását 
lehetővé tevő biotechnológiai innovációhoz. Az algákhoz hasonlóan olyan innovatív 
megoldást kínálnak, amely nem jelent közvetlen konkurenciát az élelmiszernövények számára. 
E két kutatási területet ezért kiemelten kell kezelni.

Módosítás 113
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet (5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet 
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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.

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. 
Fejleszteni kell továbbá az 
élelmiszernövényekkel kapcsolatban nem 
álló, újszerű bioüzemanyag-fajtákat, 
például a lignocellulóz-tartalmú 
maradékanyagokat is. 

Or. fr

Módosítás 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

(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 
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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.

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.
Ezenfelül a bioüzemanyag célú 
növénytermesztés fejlesztése során a 
használaton kívüli és a kevésbé termékeny 
földterületeket kell előnyben részesíteni.

Or. lt

Módosítás 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Tekintettel a földhasználat közvetett 
megváltozásából adódó hatásokra, a CO2-
kibocsátás jelenlegi mérlege nem 
egyeztethető össze a hatályos szabályozás 
szellemével és céljával, ezért az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátásának tényleges csökkentése 
érdekében hatályon kívül kell helyezni a 
2009/28/EK irányelv 3. cikkének (4) 
bekezdése szerinti 10%-os általános és 
kötelező célkitűzést.

Or. en

(Lásd a 2009/28/EK irányelv 3. cikkének (4) bekezdéséhez fűzött módosításokat)
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Módosítás 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) Ez a javaslat a bioüzemanyagok 
Európai Unión belüli előállításából és 
használatából fakadó esetleges káros 
hatásokat vizsgálja, figyelembe véve azt a 
tényt, hogy a földhasználattal, és a 
földhasználathoz nem kapcsolódó 
éghajlati hatásokkal kapcsolatos egyéb 
kérdésekről más jogalkotási eszközök 
rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Az európai bioenergia-politika éghajlati hatásaival a hatályos (pl. az üvegházhatású 
gázoknak a földhasználatból, a földhasználat-megváltoztatásból és az erdőgazdálkodási 
tevékenységekből eredő kibocsátására és abszorpciójára vonatkozó elszámolási szabályokról 
és cselekvési tervekről szóló határozat) és az elfogadásra váró (pl. a szilárd biomassza 
fenntarthatósági feltételeiről szóló) jogszabályok foglalkoznak, amelyeket a jelenlegi 
javaslatnak nem szabad ismételnie vagy módosítania. A hatékonysághoz, a közlekedési 
kibocsátáshoz és az elektromos áram közlekedésben felhasznált hányadához és elosztásához 
hasonló egyéb, az éghajlatra gyakorolt hatások nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá.

Módosítás 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például 
hulladékokból, maradékanyagokból, 
baktériumok révén vagy algákból 
előállított bioüzemanyagok használatával 
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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. A bioalapú ipari ágazatok hosszú 
távú versenyképességének biztosítása 
érdekében és összhangban az „Innováció 
a fenntartható növekedésért:

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.

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell az olyan újszerű bioüzemanyagok előállítását, amelyeknek nincs ILUC-
hatása, és nem avatkoznak bele az élelmiszerláncba.

Módosítás 118
Anja Weisgerber
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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. A bioalapú ipari ágazatok hosszú 
távú versenyképességének biztosítása
érdekében és összhangban az „Innováció 
a fenntartható növekedésért:

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű 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 az újszerű 
bioüzemanyagok, például a 
cellulóztartalmú alapanyagok és algák
termelésének fokozását ösztönözni, 
ugyanis ezek szintén lehetőséget kínálnak 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
jelentős csökkentésére, és esetükben 
csekély a kockázata annak, hogy közvetve 
a földhasználat megváltozását 
eredményezik. További ösztönzést kell 
adni azzal, hogy a közlekedési ágazatban 
használt újszerű bioüzemanyagok 
tekintetében egy legalább 2%-os külön 
célt határoznak meg a 2009/28/EK
irányelvben. Ennek kapcsán arra kell 
törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben az újszerű 
bioüzemanyagok támogatásban 
részesüljenek. A piaci torzulások és a 
csalásra való ösztönzés elkerülése
érdekében az újszerű bioüzemanyagoknak 
ugyanazokat a fenntarthatósági 
kritériumokat kell teljesíteniük, mint a 
többi bioüzemanyagnak.
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Or. de

Indokolás

A kettős elszámolás eszköze nem vezet a technológiai szempontból újszerű bioüzemanyagok 
előállításának és fogyasztásának várt növekedéséhez. Az ezen üzemanyagokra megállapított 
kötelező 2%-os cél egyértelmű normát és ösztönzőt kínál a piacnak a technológiai 
szempontból újszerű bioüzemanyagok használatára. A hagyományos bioüzemanyagokkal 
szembeni esélyegyenlőség megteremtése és a piaci torzulások minimalizálása érdekében az 
újszerű bioüzemanyagoknak is teljesíteniük kell a fenntarthatósági kritériumokat.

Módosítás 119
Erik Bánki

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 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. A hagyományos, például 
hulladékokból 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. Az újszerű, például 
cellulóztartalmú alapanyagokból vagy 
algákból előállított bioüzemanyagok 
használatával potenciálisan nagy 
mennyiségű üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
takarítható meg, a földhasználat közvetett 
megváltozásának alacsony kockázata 
mellett. Helyénvaló ennek megfelelően 
ezen újszerű bioüzemanyagok 
termelésének fokozását ösztönözni.
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 
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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:

meghatározott 10%-os célértékének 
teljesítésében, mégpedig az újszerű 
bioüzemanyagok tekintetében egy külön, 
2%-os célérték meghatározásával.

Or. en

Indokolás

A második és harmadik generációs (újszerű) bioüzemanyagok még fejlesztés alatt állnak, és 
most kerülnek forgalomba.  Az első generációs (hagyományos) bioüzemanyagokat 
terményekből, illetve maradékanyagokból és hulladékból is elő lehet állítani.  Tekintet nélkül 
előállításuk módjára, a két fajta bioüzemanyag közötti különbség technológiai jellegű, nem 
pedig az alapanyaghoz köthető.   A Bizottság kiterjesztette az újszerű bioüzemanyag 
meghatározását a hulladékokra és maradékanyagokra is, aminek az lesz a nem kívánatos 
hatása, hogy nem tudnak piacra jutni a csúcstechnológiai előállítású (pl. használt sütőolajból 
készült) bioüzemanyagok. 

Módosítás 120
Christa Klaß

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 

(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 
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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. A bioalapú ipari ágazatok hosszú 
távú versenyképességének biztosítása 
érdekében és összhangban az „Innováció 
a fenntartható növekedésért:

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 azzal, hogy a közlekedési ágazat 
számára előállított újszerű 
bioüzemanyagok tekintetében egy 
legalább 2%-os külön célt határoznak 
meg a 2009/28/EK irányelvben. Ennek 
kapcsán arra kell törekedni, hogy a 
megújuló energiaforrásokat szabályozó 
2020 utáni politikai keretben a 
technológiai szempontból újszerű 
bioüzemanyagok támogatásban 
részesüljenek. A piaci fennakadások és a 
manipulációra való ösztönzés elkerülése 
érdekében azonban az újszerű
bioüzemanyagoknak ugyanazokat a 
fenntarthatósági kritériumokat kell 
teljesíteniük, mint a többi 
bioüzemanyagnak.

Or. de

Indokolás

A kettős elszámolás eszköze nem vezetett el az újszerű bioüzemanyagok termelésének és 
használatának elvárt növekedéséhez. A kötelező célkitűzések ösztönzőt teremtenek az újszerű 
bioüzemanyagok használatára. Az egyenlő versenyfeltétek megteremtése és a piaci és egyéb 
manipulációk megakadályozása érdekében azonban az újszerű bioüzemanyagoknak 
ugyanazokat a fenntarthatósági kritériumokat kell teljesíteniük, mint a többi 
bioüzemanyagnak. 

Módosítás 121
Britta Reimers
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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. A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú 
versenyképességének biztosítása érdekében 
és összhangban az „Innováció a 
fenntartható növekedésért:

(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 azzal, hogy a közlekedésben 
használt újszerű bioüzemanyagok 
tekintetében egy külön, legalább 2%-os 
célt határoznak meg a 2009/28/EK
irányelvben. 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:

Or. en
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Módosítás 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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 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 azzal, hogy a közlekedésben 
használt újszerű bioüzemanyagok 
tekintetében egy külön, legalább 3%-os 
(al)célkitűzést határoznak meg a 
2009/28/EK irányelvben. Ennek kapcsán 
arra kell törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben csak azok a
bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.
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Or. en

Módosítás 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

(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, mégpedig az 
újszerű bioüzemanyagok tekintetében egy 
külön, 2%-os célérték meghatározásával.
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mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg. A bioalapú ipari ágazatok hosszú 
távú versenyképességének biztosítása 
érdekében és összhangban az „Innováció 
a fenntartható növekedésért:

Or. en

Módosítás 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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. Ezen újszerű 
bioüzemanyagok azonban a számos 
kutatási projekt és kezdeti kísérlet ellenére 
jelenleg nincsenek kereskedelmi 
forgalomban, és több tanulmány egyetért 
abban, hogy rövid és közép távon 
lehetetlen lesz előállítási volumenüket 
növelni. Ennek kapcsán és a megújuló 
energiákra vonatkozó szakpolitikai keret 
részeként az újszerű bioüzemanyagokat 
csak abban az esetben szabad támogatni,
és szükség esetén finanszírozni, 
amennyiben előzetes tudományos felmérés 
kimutatja előnyeiket és tényleges 
fenntarthatóságukat, valamint 
bizonyítékkal szolgál arról, hogy nem 
járnak számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozására, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 



AM\937595HU.doc 45/120 PE513.032v01-00

HU

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.

mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg általuk.

Or. it

Módosítás 125
Pilar Ayuso

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 

(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. Helyénvaló ennek megfelelően 
ezen újszerű bioüzemanyagok 
termelésének fokozását jelentősebb 
ösztönzők révén ösztönözni, ugyanis 
jelenleg a piacon nem állnak rendelkezésre 
nagy mennyiségben. Az újszerű 
bioüzemanyagok tekintetében fokozatosan 
ambiciózusabb kötelező célokat kell 
megállapítani, mivel ez egyértelműen jelzi 
uniós szintű támogatásukat. Ennek 
kapcsán arra kell törekedni, hogy a 
megújuló energiaforrásokat szabályozó 
2020 utáni politikai keretben csak azok az 
újszerű bioüzemanyagok, illetve 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
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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.

bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

Or. es

Módosítás 126
Sophie Auconie

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 

(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. Az újszerű 
bioüzemanyagok tekintetében fokozatosan 
ambiciózusabb kötelező célokat kell 
megállapítani, mivel ez egyértelműen jelzi 
uniós szintű támogatásukat. Ezért 
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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.

kötelező érvényű célokat kell kitűzni az 
újszerű bioüzemanyagokra vonatkozóan, 
olyan ütemterv szerint, amely 
kiszámíthatóságot és stabilitást nyújt a 
befektetők számára. 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.

Or. fr

Módosítás 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 
kockázata a földhasználat közvetett 
megváltozásának, és közvetlenül nem 
versengenek élelmiszer- és takarmánypiaci 
termőterületért. Megalapozottságuk és 
tényleges fenntarthatóságuk előzetes 
tudományos értékelését követően
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 
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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.

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 teljesítik a 
fenntarthatósági kritériumokat, amelyek 
nem versengenek az élelmiszerekkel 
földterületért, vízért és egyéb 
erőforrásokért, és amelyek esetében nem 
jár hatással a földhasználat közvetett 
megváltozása, továbbá az üvegházhatást 
okozó gázok nagy mennyiségének 
kibocsátása takarítható meg.

Or. en

Módosítás 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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, 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például 
hulladékokból, maradékanyagokból 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 
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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.

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. Ezzel 
összefüggésben 2020-ig 5%-ra kell 
csökkenteni a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztáson 
belül a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia 10%-os részarányára 
vonatkozó célkitűzésbe beszámítható, az 
élelmiszeripari célra felhasználható 
növényekből előállított bioüzemanyag 
részarányát. 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. E célból a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos uniós politikának ösztönöznie 
kell az áttérést célzó valamennyi innovatív 
módszert.

Or. fr

Indokolás

A célok egyértelművé tétele érdekében célszerű emlékeztetni az Európai Bizottság által az e 
felülvizsgálati javaslatban kijelölt 5%-os célkitűzésre, és azt beilleszteni a 2020-ig terjedő 
szakpolitikai keretrendszerbe. Azt is célszerű hangsúlyozni, hogy az innovációra 2020 után is 
prioritásként kell tekinteni, hogy biztosítani lehessen a jelenlegi beruházások jövőjét.
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Módosítás 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 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. Az újszerű 
bioüzemanyagok esetében 
fenntarthatósági kritériumokat kell 
megállapítani annak biztosítása 
érdekében, hogy ne okozzanak veszteséget 
a biológiai sokféleségben vagy az 
ökoszisztéma-szolgáltatásokban, és ne 
versengjenek a termőföldekért, vízért és 
egyéb forrásokért. Ebben az
összefüggésben a fokozott súlyozást nem 
szabad egyes újszerű bioüzemanyagok 
tekintetében bevezetni mindaddig, amíg 
uniós szinten fenntarthatósági 
kritériumokat nem fogadnak el.
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Or. en

Módosítás 130
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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meg. meg (melynek számolása az adott 
bioüzemanyag teljes életciklusának 
figyelembe vételével történik), illetve 
amelyek előállítása nem változtatja meg a 
talaj természetes termőképességét és nem 
okoz problémát a talaj ökoszisztémájában.

Or. en

Indokolás

Egy problémát nem szabad úgy megoldani, hogy az újabb probléma keletkezését 
eredményezze.

Módosítás 131
Corinne Lepage

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 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például 
hulladékokból, baktériumokból 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 
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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.

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.

Or. fr

Módosítás 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az – elsősorban a hozzáadott 
előnyökkel rendelkező bioüzemanyagok 
kiemelt támogatására irányuló – ösztönző 
intézkedések hatékonyságának 
garantálása érdekében helyénvaló, hogy a 
tagállamok által kialakított támogatási 
rendszerek figyelembe vegyék annak 
szükségességét, hogy a bioüzemanyag-
termékek valódi eredetét illető csalások, 
illetve ugyanazon volumenek két vagy 
több nemzeti rendszer, vagy nemzetközi 
akkreditációs rendszerek alatt történő 
megbízhatatlan, többszörös bejelentések 
elkerülése érdekében a bioüzemanyagok 
volumenét ellenőrizni kell és össze kell 
vetni. Ennek az újszerű és a hagyományos 
bioüzemanyag-termékekre is vonatkoznia 
kell, mivel a megbízhatatlan, többszörös 
bejelentésen alapuló csalások az önkéntes 
és nemzeti bioüzemanyag-
fenntarthatósági rendszereket is érintik, 
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nem csak az újszerű bioüzemanyagokra 
vonatkozó egyes intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 133
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az – elsősorban az újszerű 
bioüzemanyagok kiemelt támogatására 
irányuló – ösztönző intézkedések 
hatékonyságának garantálása érdekében 
helyénvaló, hogy a bioüzemanyag-
termékek valódi eredetét illető csalások és 
hamis bejelentések, illetve ugyanazon 
volumenek két vagy több nemzeti 
rendszer, vagy nemzetközi akkreditációs 
rendszerek alatt történő többszörös 
bejelentésének elkerülése érdekében a 
tagállamok által kialakított támogatási 
politikák és rendszerek rendelkezzenek a 
bioüzemanyagok volumenét illetően az 
azonosításáról, az eredetiség 
ellenőrzéséről és a minőségellenőrzésről.  

Or. en

Módosítás 134
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az újszerű bioüzemanyagok 
támogatására irányuló ösztönző 
intézkedések hatékonyságának 
garantálása érdekében helyénvaló, hogy a 
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bioüzemanyag-termékek valódi eredetét 
illető csalások, illetve ugyanazon 
volumenek két vagy több nemzeti vagy 
európai rendszer alatt történő többszörös 
bejelentésének elkerülése érdekében a 
tagállamok által kialakított támogatási 
rendszerek rendelkezzenek a 
bioüzemanyagok volumenének 
ellenőrzéséről.

Or. fr

Módosítás 135
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A hatékonyság biztosítása érdekében 
a támogatási mechanizmusoknak 
figyelembe kell venniük annak 
szükségességét, hogy az eredetről meg kell 
bizonyosodni, és hogy biztosítani kell a 
felhasznált anyagok visszakövethetőségét, 
valamint hogy a csalás megelőzése 
érdekében a tagállamoknak maguknak 
kell megelőző intézkedéseket hozniuk. 

Or. es

Módosítás 136
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6b) A hagyományos és újszerű 
bioüzemanyagoknak az összes 
tagállamban konzisztens módon és jó 
minőségben elérhetőeknek kell lenniük a 
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piacon. Ennek megvalósítása érdekében a 
Bizottságnak késlekedés nélkül 
egyértelmű mandátummal kell 
felruháznia az Európai Szabványügyi 
Bizottságot, hogy technikai 
teljesítménynormákat dolgozzon ki az 
újszerű bioüzemanyagok és üzemanyag-
keverékek tekintetében, valamint hogy 
szükség esetén dolgozza át a hagyományos 
bioüzemanyagokra vonatkozó normákat 
annak biztosítása érdekében, hogy a végső 
üzemanyagtermék ne csökkentse a 
járművek CO2-kibocsátási teljesítményét 
vagy összességében vett működési 
teljesítményét.

Or. en

Módosítás 137
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az általános piaci üzemanyagoknak 
(köztük a hagyományos és újszerű 
bioüzemanyagoknak) Unió-szerte 
konzisztens módon és jó minőségben 
elérhetőeknek kell lenniük a piacon, és 
biztosítani kell a harmonizációt a 
tagállamok között. Ennek megvalósítása 
érdekében a Bizottságnak késlekedés 
nélkül határozott mandátummal kell 
felruháznia az Európai Szabványügyi 
Bizottságot, hogy technikai 
teljesítménynormákat dolgozzon ki az 
újszerű bioüzemanyagok és üzemanyag-
keverékek tekintetében, valamint hogy 
szükség esetén dolgozza át a hagyományos 
bioüzemanyagokra vonatkozó normákat 
annak biztosítása érdekében, hogy a végső 
üzemanyagtermék ne csökkentse a 
járművek CO2-kibocsátási teljesítményét 
vagy összességében vett működési 
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teljesítményét.

Or. en

Módosítás 138
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Bár a hulladékból és 
maradékanyagokból előállított 
bioüzemanyagokkal és folyékony bio-
energiahordozókkal az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásában nagy 
megtakarítás érhető el, amelyek 
ugyanakkor alacsony hátrányos 
környezeti, társadalmi és gazdasági hatást 
váltanak ki, helyénvaló tovább értékelni a 
rendelkezésre állásukat, hasznukat és 
kockázataikat, többek között a 2020 utáni 
politikához nyújtott tájékoztatás 
érdekében. Ugyanakkor további 
információkra van szükség mind a 
hagyományos, mind pedig az újszerű 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
energiabiztonsági előnyökről, különösen, 
ha közvetlenül vagy közvetve fosszilis 
tüzelőanyagokat használnak fel 
előállításukhoz. A Bizottságot azzal a 
feladattal kell megbízni, hogy jelentés 
nyújtson be és adott esetben tegyen 
javaslatokat az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak e kérdésekkel kapcsolatban. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jelentés az összes pozitív és negatív hatást 
tükrözze, a jelentésnek figyelembe kell 
vennie az azzal kapcsolatos alternatív 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
költségeket, hogy ha az alapanyagokat a 
bioüzemanyag és a folyékony bio-
energiahordozó előállításától eltérő célra 
használják fel.
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Or. en

Módosítás 139
Erik Bánki

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.

(7) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú 
versenyképességének és a meglévő és új 
beruházások stabil szabályozási 
környezetének biztosítása érdekében, 
valamint 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, kötelezettséget kell 
vállalni arra, hogy a bioüzemanyagoknak 
a 2009/28/EK irányelvben ösztönzött 
szintjeit a 2020 utáni években is 
fenntartják.

Or. en

Indokolás

Az EU 2020-ra szóló éghajlat-politikai célkitűzéseinek, és különösen a megújuló energiára 
vonatkozó célértéknek az elérése érdekében még mindig jelentős beruházásokra van szükség. 
A biztonságos és kiszámítható szabályozási keret minden meglévő és új beruházás előfeltétele. 
Minden új beruházás esetében legalább öt évre van szükség a tervezéshez, az 
engedélyezéshez, az építéshez és az üzembe helyezéshez, és ezt követően még legalább egy 
évtized szükséges a nyereségessé váláshoz.

Módosítás 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
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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.

(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 második generációs 
és az újszerű bioüzemanyagokat.

Or. en

Módosítás 141
Pilar Ayuso

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.

(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. Hasonlóan 
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fontos a hulladékkal kapcsolatos uniós 
szabályok betartásának biztosítása, 
különös tekintettel a hulladékokról szóló 
2008/98/EK irányelv 4. cikkében 
meghatározott hulladékhierarchiára. Az 
irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében 
említett újrahasznosításnak és 
újrafeldolgozásnak előnyt kell élveznie a 
bioüzemanyag nyersanyagaként való 
felhasználással szemben. 

Or. es

Módosítás 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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.

(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 ipari vagy
gazdasági értékkel nem rendelkező 
biomassza-alapanyagokat, amelyek 
energia-előállítási célból csak a 
hulladékhierarchiával összhangban 
használnak fel hulladék anyagokat, 
továbbá nem versengenek a földterület- és 
vízhasználatért, és így óvják a 
földterülethez és élelemhez való jogot.

Or. en
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Módosítás 143
Vladko Todorov Panayotov

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.

(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. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a 2008/98/EK irányelv 
4. cikkében említett 
hulladékhierarchiának meg kell felelni és 
azt alkalmazni kell.

Or. en

Indokolás

Az uniós politikának következetesnek kell lennie.

Módosítás 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú (7) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú 
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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.

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 lignocellulóz-
tartalmú maradékanyagok a 
tagállamokban nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló ritka biomasszák egyik 
fajtája. A lignocellulóz-alapú 
bioüzemanyagok felhasználására 
vonatkozó részcélkitűzés bevezetésével a 
befektetők előtt nyilvánvalóvá válnának az 
ilyen bioüzemanyagokban rejlő 
lehetőségek.

Or. fr

Indokolás

Javítani kell a tagállamok energiabiztonságát és ezzel párhuzamosan – az újszerű biodízelek 
előállítása révén – csökkenteni kell a gázolajimportot, ugyanakkor ösztönözni kell az egyik 
ritka és nagy lehetőségeket rejtő európai biomasszatípus kiaknázásába irányuló 
beruházásokat: e kettős cél elérése érdekében be kell vezetni egy, a lignocellulóz-alapú 
bioüzemanyagok felhasználására vonatkozó részcélkitűzést.

Módosítás 145
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A biomasszán alapuló erőforrások 
használata jelentős alternatív költségekkel 
jár, amelyek az ökoszisztéma-
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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 biológiai 
sokféleségre, a talajra vagy a teljes szén-
dioxid-egyensúlyra. A szakpolitikai 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
biomassza egymásra épülő felhasználását 
is, garantálva, hogy nem vonják el az 
erőforrásokat a magas társadalmi 
hozzáadott értékkel rendelkező 
alkalmazásoktól az alacsony értékű 
energetikai felhasználásokhoz.

Or. en

Indokolás

Számos meglévő felhasználás ahhoz vezet, hogy a fa szilárd összetevőként, például préselt 
rostlemezként a környezetben marad, a nyersanyagokat pedig ilyen felhasználások helyett 
energia-előállításra használják fel, ami azzal a kockázattal jár, hogy a teljes szén-dioxid-
mérleg negatív lesz. A lignocellulóz-tartalmú alapanyagok előmozdítását például olyan 
garanciák mellett kell támogatni, hogy a papíripari rostanyagokat felhasználó iparágat nem 
fosztják meg a nyersanyagoktól a jobb minőségű faanyag iránti kereslet miatt, aminek 
következtében a nyersanyagot más iparágaktól vonják el, vagy a kitermelés növelése válik 
szükségessé.

Módosítás 146
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A szinergiák kihasználása és a 
jogbiztonság javítása érdekében 
tökéletesíteni kell a 98/70/EK irányelv, a 
2009/28/EK irányelv és az uniós politika 
más területein hozott jogszabályok közötti 
koherenciát. A hulladéknak és a 
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maradékanyagoknak a 98/70/EK irányelv 
és a 2009/28/EK irányelv alkalmazásában 
érvényes fogalommeghatározásait össze 
kell hangolni a 2008/98/EK irányelv 
meghatározásaival. A 98/70/EK 
irányelvben és a 2009/28/EK irányelvben 
felsorolt hulladék- és maradékanyag-
áramokat a 2000/532/EK bizottsági 
határozattal létrehozott európai 
hulladékjegyzék hulladékkódjainak 
segítségével jobban meg kell határozni az 
említett irányelvek illetékes tagállami 
hatóságok általi alkalmazásának 
megkönnyítése érdekében. A 
bioüzemanyagoknak és a folyékony bio-
energiahordozóknak a 98/70/EK irányelv 
és a 2009/28/EK irányelv szerinti 
népszerűsítése összhangban kell, hogy 
álljon a 2008/98/EK irányelv 
célkitűzéseivel és rendeltetésével. Az 
újrafeldolgozó társadalom felé történő 
elmozdulásra irányuló uniós cél elérése 
érdekében maradéktalanul alkalmazni 
kell a 2008/98/EK irányelv 4. cikkében 
meghatározott hulladékhierarchiát. 
Ennek elősegítése érdekében a 
2008/98/EK irányelv V. fejezetével 
összhangban a tagállamok által 
kidolgozott hulladékgazdálkodási tervek 
és hulladékmegelőzési programok részévé 
kell tenni a hulladéknak és a 
maradékanyagoknak a bioüzemanyagok 
és a folyékony bio-energiahordozók 
előállításához való felhasználását. A 
98/70/EK irányelv és a 2009/28/EK 
irányelv alkalmazása nem veszélyeztetheti 
a 2008/98/EK irányelv maradéktalan 
végrehajtását.

Or. en

Módosítás 147
Judith A. Merkies

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

(7a) A hulladékok és melléktermékek 
fogalommeghatározását a hulladékokról 
szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 
irányelv tartalmazza. Ezért ezen 
irányelvre ugyanazokat a 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni.

Or. en

Módosítás 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Mivel a hulladékok és 
melléktermékek fogalommeghatározását a 
hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 
2008/98/EK irányelv tartalmazza, ezen 
irányelvre ugyanazokat a 
fogalommeghatározásokat kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell a különféle uniós jogszabályok és politikák közötti következetességet. Ezért 
kerülni kell az új fogalommeghatározásokat, amelyek esetlegesen ellentmondhatnak a 
meglévőknek, vagy módosíthatják azokat.

Módosítás 149
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
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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.

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata a 2017-re szóló 50%-os követelményt egy évvel későbbre halasztaná, 
ami az üvegházhatásúgáz-kibocsátás terén kisebb megtakarításhoz vezetne, és így 
veszélyeztetné az EU 2020-as éghajlat-politikai célértékeinek teljesítését. Ez a rendelkezés a 
jogbiztonságot is aláásná a szabályozás terén.

Módosítás 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 

(8) Az új létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarítására vonatkozó minimális 
küszöbértékeket az általános ÜHG-mérleg 
javítása érdekében indokolt 2014. július 1-
jei hatállyal megemelni, illetve ösztönözni
a nagyobb ÜHG-teljesítményű 
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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.

létesítményekkel kapcsolatos további 
beruházásokat. Egy 50%-os minimális
küszöbérték a 19. cikk (6) bekezdése 
második albekezdésének megfelelően 
biztosítékot jelent a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítási 
kapacitásaiba történő beruházásokhoz.

Or. fr

Indokolás

Az 50%-os minimális küszöbérték bevezetése ösztönzi az újszerű bioüzemanyagok innovatív 
előállítási módjaival kapcsolatos kutatást és beruházásokat, valamint előmozdítja azok ipari 
szintű termelését. A 2014. július 1. előtt üzemben lévő létesítmények tekintetében elérendő 
legmagasabb szintnek megfelelő 50%-os küszöbérték egyenlő versenyfeltételeket teremt, ezzel 
ösztönzi a beruházókat az újszerű bioüzemanyagokat előállító új létesítményekbe irányuló 
beruházásokkal járó kockázat vállalására.

Módosítás 151
Sabine Wils

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) Az összes működő létesítményben
előállított bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
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.

Or. en
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Módosítás 152
Christa Klaß

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 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

törölve

Or. de

Indokolás

Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra való áttérés nem érhető el a hagyományos bioüzemanyagok 
használatának korlátozásával. A kutatást és a fejlesztést ennek megfelelően kiemelten kell 
kezelni. Mindaddig, amíg nem készül egyértelmű tudományos értékelés a földhasználat 
közvetett megváltozásának mértékéről, nem indokolt a 2011-es szintre korlátozni a 
hagyományos bioüzemanyagok fogyasztását.

Módosítás 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

törölve

Or. en

Módosítás 154
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra 
való váltás előkészítéseként és a 
földhasználat közvetett megváltozásából 

törölve
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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 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

Or. de

Indokolás

A hatályos jogszabályok módosítása nem vezethet bizonyos bioüzemanyagokkal szembeni 
diszkriminációhoz. A 2020-ra kitűzött eredeti, 10%-os részarány teljes mértékben elérhető, ha 
minden bioüzemanyag használható. Az első generációs bioüzemanyagok tekintetében előírt 
korlátozás veszélyeztetné a már elvégzett beruházásokat, és korlátozná a vállalkozások 
innovációs képességét.

Módosítás 155
Anja Weisgerber

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 

törölve
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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 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

Or. de

Indokolás

A hagyományos bioüzemanyagok használatának korlátozása nem készíti elő az újszerű 
bioüzemanyagokra való átállást. Az újszerű bioüzemanyagok hatékony és költségeket fedező 
támogatásának biztosításához fontosabb a megfelelő kutatás és fejlesztés. Az újszerű 
bioüzemanyagokra való átállás szempontjából döntő fontosságú, hogy ösztönzőket 
teremtsenek a bioüzemanyagokkal működő meglévő létesítmények átalakítására ahelyett, hogy 
bezárnák azokat.

Módosítás 156
Bánki Erik

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 

törölve
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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 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

Or. en

Indokolás

A valóság rácáfol a Bizottságnak arra a feltételezésére, miszerint a hagyományos és az 
újszerű bioüzemanyagok között zéró összegű konfliktus áll fenn, hiszen a két üzemanyag 
között olyan mértékű a szinergia, hogy Európában és az Egyesült Államokban egyaránt a 
hagyományos bioüzemanyagokkal foglalkozó társaságok álltak az újszerű bioüzemanyagokat 
előállító üzemek építésének élére, az első generációs tevékenységből származó tőke és 
eszközök felhasználásával. Ennek megfelelően a hagyományos bioüzemanyagokra vonatkozó 
felső határok megállapítására irányuló kísérletek, amelyek mögött az újszerű 
bioüzemanyagok ösztönzése áll, teljességgel ellentétesek az elérni kívánt céllal.

Módosítás 157
Britta Reimers

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 

törölve



AM\937595HU.doc 73/120 PE513.032v01-00

HU

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 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 158
Julie Girling

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 

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra való 
váltás előkészítéseként és a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő általános 
hatások 2020-ig történő minimalizálásához 
helyénvaló megállapítani egy reális 
ütemtervet a tagállamok számára a 
földhasználat közvetett megváltozásával 
kapcsolatos jelentéstételre vonatkozóan.
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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.

Or. en

Indokolás

A többszörös elszámolás nem hatékony eszköze az ezen irányelvben meghatározott célértékek 
teljesítésének, és ezért ezt törölni kell az irányelvből.

Módosítás 159
Pilar Ayuso

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 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra való 
váltás előkészítéseként és a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő általános 
hatások 2020-ig történő minimalizálásához 
helyénvaló kötelező érvényű célokat 
kitűzni az újszerű bioüzemanyagokra 
vonatkozóan, olyan ütemterv szerint, 
amely kiszámíthatóságot és stabilitást 
nyújt a befektetők számára, a jelenlegi 
kapacitás és a várt beruházások egyidejű 
fenntartása mellett.
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2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

Or. es

Módosítás 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 előállított 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK 
irányelvben meghatározott célértékek 
teljesítése szempontjából elszámolható 
részarányát indokolt a fogyasztás 2011. évi 
részarányára korlátozni.

(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 vagy 
energianövényekből 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,
olajnövényekből és energianövényekből 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 2020-
as végső, közlekedési célú 
energiafelhasználás 3%-ára korlátozni.

Or. en
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Módosítás 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 előállított 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK 
irányelvben meghatározott célértékek 
teljesítése szempontjából elszámolható 
részarányát indokolt a fogyasztás 2011. évi 
részarányára korlátozni.

(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 az
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. Az újszerű 
bioüzemanyagok használatának 
előmozdítása érdekében további piaci 
ösztönzőket kell vezetni az újszerű 
bioüzemanyagokra vonatkozóan.

Or. sv

Módosítás 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra való (9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra való 
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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 előállított 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK 
irányelvben meghatározott célértékek 
teljesítése szempontjából elszámolható 
részarányát indokolt a fogyasztás 2011. évi 
részarányára korlátozni.

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 és a 98/70/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 és a 98/70/EK 
irányelvben meghatározott célértékek 
teljesítése szempontjából elszámolható 
részarányát indokolt a fogyasztás 2011. évi 
részarányára korlátozni.

Or. en

Módosítás 163
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 (ezen irányelv által 
módosított) A. részében meghatározott 
élelmiszernövényekből nyert 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
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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.

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 2013. évi 
részarányára korlátozni.

Or. en

Indokolás

Az első generációs bioüzemanyagok termelésének korlátozását nem szabad megkülönböztetés 
nélkül végrehajtani. Mivel az irányelv legkorábban 2013 végén lép hatályba, a legtöbb gyártó 
legjobb esetben is csak az év végén fog értesülni róla.

Módosítás 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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
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Or. en

Módosítás 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Or. es

Módosítás 166
Bánki Erik

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

törölve
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előállított bioüzemanyagok piaca továbbra 
is teljesen nyitott marad. Ez az irányelv-
módosítás tehát nincs hatással az ilyen 
létesítmények üzemeltetőinek jogos 
elvárásaira.

Or. en

Indokolás

Az első generációs bioüzemanyagok tekintetében az 5%-os felső határ bevezetése 
veszélyeztetné a 2009/28/EK irányelvben meghatározott célt, amely előírja a tagállamok 
számára annak biztosítását, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 
közlekedés valamennyi formájában felhasznált részaránya 2020-ban elérje legalább a végső 
energiafogyasztásuk 10%-át.

Módosítás 167
Britta Reimers

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

Or. en

Módosítás 168
Anja Weisgerber
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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.

(10) A hagyományos bioüzemanyagok 
továbbra is elengedhetetlenek a 10%-os 
általános cél eléréséhez. Mivel ezek az
újszerű bioüzemanyagoknál könnyebben 
érhetők el, 2020-ban a végső, közlekedési 
célú energiafogyasztás legalább 8%-át 
kell fedezniük. Az irányelv e módosítása
tehát nincs hatással a hagyományos 
bioüzemanyagokat előállító létesítmények 
üzemeltetőinek jogos elvárásaira. Az 
újszerű bioüzemanyagoknak 2020-ban a 
végső energiafogyasztás legalább 2%-át 
kell fedezniük.

Or. de

Indokolás

Mivel a 3. cikk (4) bekezdésében törölni kell az 5%-os célt, ezt a preambulumbekezdést 
módosítani kell. Az első generációs bioüzemanyagokra meghatározott 5%-os korlát nem 
akadályozza meg az olyan harmadik országokból származó importot, ahol átalakítják az 
erdőket és a lápokat. Ez a megközelítés az európai mezőgazdaságnak is kárt okoz. Emellett 
fennáll a veszélye, hogy nem sikerül teljesíteni azt a célt, hogy a közlekedési ágazatban 2020-
ra az energia 10%-os arányban megújuló energiaforrásból származzon.

Módosítás 169
Christa Klaß

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 

(10) 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.
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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.

Or. de

Indokolás

Az első generációs bioüzemanyagokra vonatkozó 5%-os felső határral nem lehet fellépni az 
olyan, harmadik világbeli országokból származó importtal szemben, ahol erdőket és tőzeges 
területeket pusztítanak el. Emellett a korlátozás következtében az Unió repceterületeinek akár 
1/3-át is felhagyhatják, ami akadályozná a növénytermesztés vetésforgó-elven alapuló 
diverzifikációt. Végezetül pedig a korlátozás aláásná az első generációs bioüzemanyagokból 
és általánosságban a biogazdaságból kifejlődő második generációs bioüzemanyagokba 
történő beruházást.

Módosítás 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

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.

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 3%-os korlát 
nincs hatással arra, hogy az egyes 
tagállamok milyen általuk választott úton 
érik el a megújuló energiára vonatkozó 
általános célértéket. 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.

Or. en
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Módosítás 171
Julie Girling

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.

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 8%-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.

Or. en

Indokolás

Mérlegelni kell a hagyományos és az újszerű bioüzemanyagokra vonatkozó közös célérték 
bevezetését.

Módosítás 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 4%-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 
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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.

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.

Or. sv

Módosítás 173
Dan Jørgensen

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.

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 4%-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.

Or. en

Módosítás 174
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének új d) 
pontjában meghatározott 5%-os korlát 

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 5%-os korlát 
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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.

nincs hatással arra, hogy az egyes 
tagállamok milyen általuk választott úton 
érik el, hogy teljesüljön a hagyományos 
bioüzemanyagoknak az általános 
célértéken belüli arányára vonatkozó 
előírás a megújuló forrásokból származó 
üzemanyag százalékos arányát érintően. 
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.

Or. fr

Módosítás 175
Vladko Todorov Panayotov

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.

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 7%-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 2014 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.

Or. en

Indokolás

1. Az 1. módosítással összhangban; 2. az első generációs bioüzemanyagok termelésének 
korlátozását nem szabad megkülönböztetés nélkül végrehajtani. Mivel az irányelv 
legkorábban 2013 végén lép hatályba, a legtöbb gyártó legjobb esetben is csak az év végén 
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fog értesülni róla. Akkorra már minden elő lesz készítve a létesítmények 2014-es 
üzemeltetéséhez.

Módosítás 176
Sari Essayah

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.

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének 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. A második generációs 
bioüzemanyagoknak azonban több mint 
5%-os részarányt kell elérniük.

Or. en

Módosítás 177
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ösztönzőket kell kialakítani a 
megújuló forrásokból előállított villamos 
energia közlekedési ágazaton belüli 
használatának elősegítése érdekében. 
Emellett ösztönözni kell az 
energiahatékonysági és az 
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energiatakarékossági intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 178
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
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.

törölve

Or. de

Indokolás

Mivel alapvető kétségek merülnek fel a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos 
tényezők számítási módszerét tekintve, maga a Bizottság úgy döntött, nem alkalmazza az 
elszámoláshoz ezeket a tényezőket. Ezért ellentmondásosnak tűnik ezen adatok jelentéstételhez 
való felhasználása. A csak az IFPRI által alkalmazott modellek azt mutatják, hogy a bioetanol 
és a biodízel között jelentős különbségek vannak a földhasználat közvetett megváltozását 
mutató értékeket tekintve. Másrészről az Egyesült Államokban a CARB által alkalmazott 
modellek hasonló értékeket mutatnak a Közép-Nyugaton előállított kukorica-etanol és 
repcedízel esetében.

Módosítás 179
Britta Reimers

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

Or. en

Módosítás 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
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) A Bizottság hatásvizsgálata 
kimutatta, hogy a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás mértékét 
– e folyamatok jobb megértése és a
közelmúltbeli tudományos eredmények 
ellenére – nehezen lehet pontosan 
megbecsülni a különböző növényfajták 
termesztéséhez köthető közvetett
földhasználat-változásból eredő 
kibocsátások konkrét értékének 
megállapítására használt modellek 
hiányosságai és korlátai miatt. A 
számadatok ezért nem elég biztosak 
ahhoz, hogy azok jogszabályban 
szerepeljenek.

Or. es
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Módosítás 181
Bánki Erik

Irányelvre irányuló javaslat
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) A további földterületek bevonását nem 
igénylő alapanyagokból (például a 
magasabb terméshozamok révén nyert 
biomasszából vagy hulladékokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

Or. en

Indokolás

Súlyos kétségek merültek fel a tudományos megalapozottsággal, valamint a földhasználat 
közvetett megváltozásának becsléséhez használt módszertannal és adatokkal kapcsolatban is. 
Ezek tagállami jelentésekben való szerepeltetése emiatt nem helyénvaló.

Módosítás 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
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 

(11) A további földterületek bevonását nem 
igénylő alapanyagokból (például 
hulladékokból) készült vagy a 
megnövekedett terméshozamból eredő
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.
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bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni. .

Or. en

Módosítás 183
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat
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) Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére és a megújuló energiára 
vonatozó uniós célkitűzések 
megalapozottságának biztosítása 
érdekében a 2009/28/EK és a 98/70/EK 
irányelvben említett fenntarthatósági 
kritériumok értelmében előírt ÜHG-
kibocsátáscsökkentések kiszámításakor 
figyelembe kell venni a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátásokat. A 7a. cikk (2) 
bekezdésében megállapított célkitűzések 
eléréséhez a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátásokat is 
be kell számítani az olyan 
bioüzemanyagok termelésének ösztönzése 
érdekében, amelyek csak kisebb 
mértékben eredményezik a földhasználat 
közvetett megváltozását. A további 
földterületek bevonását nem igénylő 
alapanyagokból (például hulladékokból) 
készült bioüzemanyagokhoz nullás 
kibocsátási tényezőt kell rendelni.

Or. en

Módosítás 184
Julie Girling

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. .

(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, 2015-től kezdődően. A 
további földterületek bevonását nem 
igénylő alapanyagokból (például 
hulladékokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni. .

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásáról történő jelentéstételt 2015-től kezdve kell előírni.

Módosítás 185
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) E módszertan felülvizsgálatakor és 
kiigazításakor figyelembe kell venni, hogy 
a vállalkozások már jelentős 
beruházásokat hajtottak végre az aktuális 
jogszabályok alapján. 

Or. fr

Módosítás 186
Sabine Wils

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

(11a) Az Európai Bizottság által elismert 
önkéntes rendszerek a gazdasági 
szereplők által a 98/70/EK irányelv 7b. 
cikkében és a 2009/28/EK irányelv 17. 
cikkében meghatározott fenntarthatósági 
kritériumoknak való megfelelőségük 
igazolására használt fő eszközök. 
Nincsenek azonban olyan kritériumok, 
amelyeket e rendszereknek teljesíteniük 
kell az elismerés megszerzése érdekében. 
Ezért egyértelműbb szabályokat kell 
meghatározni. Csak olyan rendszereket 
szabad az ezen irányelvnek megfelelőnek 
tekinteni, amelyek az ellenőrzések 
megbízhatóságát és a helyi és bennszülött 
közösségek bevonását garantáló hatékony 
mechanizmusokat biztosítanak. E 
rendszereknek továbbá egyértelmű és 
szigorú szabályokat kell tartalmazniuk a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók szállítmányainak a 
rendszerből való kizárására, amennyiben 
nem felelnek meg a rendelkezéseiknek. A 
rendszerek hatékony működésének 
nyomon követése és érvényre juttatása 
érdekében a Bizottságnak lehetőséget kell 
kapnia a jogellenes gyakorlatokkal 
kapcsolatos aggályokat felvető releváns 
dokumentumokhoz való hozzáférésre és 
azok közzétételére.

Or. en

Módosítás 187
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) A 98/70/EK irányelv és a 
2009/28/EK irányelv nem tartalmaz 
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rendelkezéseket ezen önkéntes rendszerek 
elismerési folyamatával kapcsolatban, és 
ezzel elmulasztja biztosítani, hogy a 
rendszerek hatékonyan garantálják a 
fenntarthatósági kritériumoknak való 
megfelelést, és átláthatóak legyenek. Ezért 
helyénvaló, hogy a Bizottság kötelező 
érvényű minimumkövetelményeket 
határozzon meg ezekre a rendszerekre, 
amelyek betartása esetén vélelmezhető a 
fenntarthatósági követelményeknek való 
megfelelés.

Or. en

Módosítás 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A földek bioüzemanyag-termelési 
célú felhasználása nem vezethet a helyi 
közösségek és őslakosok elvándorlásához. 
E célból csak az olyan bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
tekinthetők fenntarthatónak, amelyek 
előállítása nem sérti a helyi és bennszülött 
közösségek jogait.

Or. en

Módosítás 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A földek bioüzemanyag-termelési 
célú felhasználása nem vezethet a helyi 
közösségek és őslakosok elvándorlásához. 
E célból csak az olyan bioüzemanyagok és 
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folyékony bio-energiahordozók 
tekinthetők fenntarthatónak, amelyek 
előállítása nem sérti a helyi és bennszülött 
közösségek jogait.

Or. en

Módosítás 190
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A földek bioüzemanyag-termelési 
célú felhasználása nem vezethet a helyi 
közösségek és őslakosok elvándorlásához. 
Ezért az őslakos közösségek földjeit védő 
különleges intézkedések bevezetésére van 
szükség.

Or. fr

Módosítás 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A bioüzemanyagok előállítása nem 
veszélyeztetheti a helyi és őslakos 
közösségek földhöz fűződő jogait. Ezért e 
közösségek földhöz fűződő jogainak 
védelme érdekében szükség van arra, 
hogy az Unió különleges intézkedéseket 
vezessen be a fenntarthatósági 
kritériumok terén.

Or. en
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Módosítás 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Az erdők széles körű környezeti, 
gazdasági, társadalmi előnyöket és 
alapvető szolgáltatásokat nyújtanak az 
emberiség számára, ideértve a 
biodiverzitás fenntartását, az alacsony 
kibocsátással előállított alapanyagok és az 
ökoszisztéma-funkciók biztosítását, 
valamint az éghajlati rendszer védelmét. 
Az erdészeti biomasszára vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumok már 
szerepelnek a megújulóenergia-
irányelvben, és az importált fabiomassza 
iránti növekvő kereslet miatti aggodalmak 
kezelése érdekében a Bizottság további 
ajánlásokat fogalmaz meg a szilárd 
biomasszára vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok tekintetében. Az EU 
tagállamaiban megvannak az erdei 
biomassza fenntarthatóságának 
megóvását szolgáló megfelelő eszközök és 
szabályok. A kettős szabályozás és a 
bürokratikus teher elkerülése érdekében 
szükségtelen az erdei biomasszára 
vonatkozó új fenntarthatósági kritériumok 
meghatározása ebben az irányelvben.

Or. en

Módosítás 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
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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

Or. en

Módosítás 194
Horst Schnellhardt

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 

törölve
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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.

Or. de

Indokolás

A módszer alkalmazása indokolásának nem önmagában a tudomány legfrissebb állása 
szerinti bizonyítékokon kell alapulnia, hanem azon, hogy az alapul szolgáló megközelítés 
valóban tudományosnak minősíthető-e.

Módosítás 195
Anja Weisgerber

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

Or. de
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Indokolás

Jelenleg még nincs olyan megbízható, megfelelő tudományos alap, amely indokolna egy ilyen 
módszertant és annak alkalmazását. Ez a megközelítés ráadásul a szükséges jogbiztonsággal 
is ellentétes.

Módosítás 196
Erik Bánki

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

Or. en

Indokolás

Nincs semmilyen megbízható és megfelelő tudományos alap, amely indokolná egy ilyen 
módszertan alkalmazását, és ez a megközelítés egyben aláássa a szabályozás jogbiztonságát 
is.

Módosítás 197
Britta Reimers
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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

Or. en

Módosítás 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 

(12) A technikai és tudományos haladás
figyelembevétele érdekében a 
Bizottságnak rendszeres időszakonként 
felül kell vizsgálnia az elérhető újszerű 
bioüzemanyagok IX. mellékletben foglalt 
listáját.
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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.

Or. es

Módosítás 199
Julie Girling

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.

(12) A Bizottságnak a technikai és 
tudományos haladás fényében 2018-ig
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 felülvizsgálja a földhasználat 
közvetett megváltozása következtében 
keletkező kibocsátás növénycsoportok 
szerint meghatározott értékét, illetve újabb 
kategóriákon belül további tényezőket és 
értékeket határozzon meg, ha új 
bioüzemanyag-alapanyagok jelennének 
meg a piacon. E felülvizsgálatnak ezen 
irányelv módosítására irányuló, rendes 
jogalkotási eljárás keretében elfogadandó 
javaslat formájában kell megtörténnie.

Or. en
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Indokolás

A Bizottságnak 2018-ig felül kell vizsgálnia a földhasználat közvetett megváltozásával 
kapcsolatos jelentéstételt annak érdekében, hogy megfontolja ezen irányelv módosítását, 
ideértve a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos tényezők lehetséges 
bevezetését is.

Módosítás 200
Vladko Todorov Panayotov

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.

(12) A Bizottságnak a technikai és 
tudományos haladás fényében célszerű 
felülvizsgálnia azt a módszertant, amely 
alapján a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás 
tekintetében meghatározza (az ezen 
irányelvvel módosított) 2009/28/EK 
irányelv VIII. mellékletében, illetve (az 
ezen irányelvvel módosított) 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. A 
felülvizsgált javaslatról konzultálni kell 
minden érintett tudományterület vezető 
tudósaival és valamennyi érdekelt féllel.

Or. en

Indokolás

Az összes érintett tudományterület vezető tudósaival konzultálni kell, mivel ezek a döntések 
gyakorlatilag emberek megélhetését változtatják meg.
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Módosítás 201
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése – a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását
enyhítendő – ideiglenes intézkedésként 
ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken 
való termesztését. Ezek a rendelkezések 
jelenlegi formájukban már nem felelnek 
meg az irányelv céljainak, így azokat ezen 
irányelv szemléletéhez illeszkedve úgy 
szükséges megállapítani, hogy a
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás minimalizálása
érdekében végrehajtott lépések koherensek 
maradjanak.

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását enyhítő
intézkedésként ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken 
való termesztését. A Bizottságnak meg kell 
vizsgálnia a földhasználat közvetett
megváltozásának hatásait mérséklő egyéb 
intézkedéseket – így a társtermékek 
alkalmazását, a terméshozam növelését, a 
gyártás termelékenységét és az elhagyott 
vagy művelés alatt nem álló 
földterületeken való növénytermesztést –, 
annak érdekében, hogy azokra 
kedvezményeket állapítson meg az 
irányelvekben, a 98/70/EK irányelv IV.
melléklete C. részének 7. pontjához, 
valamint a 2009/28/EK irányelv V. 
melléklete C. részének 7. pontjához 
hasonlóan, amelyek ilyen kedvezményről 
rendelkeznek a helyreállított 
degradálódott földterületről nyert 
biomassza tekintetében.

Or. es

Módosítás 202
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése – a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását 
enyhítendő – ideiglenes intézkedésként 
ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken 
való termesztését. Ezek a rendelkezések 
jelenlegi formájukban már nem felelnek 
meg az irányelv céljainak, így azokat ezen 
irányelv szemléletéhez illeszkedve úgy 
szükséges megállapítani, hogy a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás minimalizálása érdekében 
végrehajtott lépések koherensek 
maradjanak.

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése – a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását 
enyhítendő – ideiglenes intézkedésként 
ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken 
való termesztését. Ezek a rendelkezések 
jelenlegi formájukban már nem felelnek 
meg az irányelv céljainak, így azokat ezen 
irányelv szemléletéhez illeszkedve úgy 
szükséges megállapítani, hogy a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás minimalizálása érdekében 
végrehajtott lépések koherensek 
maradjanak. Továbbra is támogatni kell 
azonban, hogy a degradálódott 
földterületeket bioüzemanyag-alapanyag 
termesztésére használják, amennyiben az 
nem idézi elő a földhasználat közvetett 
megváltozását.

Or. fr

Módosítás 203
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése – a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását 
enyhítendő – ideiglenes intézkedésként 
ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken 
való termesztését. Ezek a rendelkezések 
jelenlegi formájukban már nem felelnek 

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése – a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását 
enyhítendő – ideiglenes intézkedésként 
ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken 
való termesztését. Ezek a rendelkezések 
jelenlegi formájukban már nem felelnek 
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meg az irányelv céljainak, így azokat ezen 
irányelv szemléletéhez illeszkedve úgy 
szükséges megállapítani, hogy a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás minimalizálása érdekében 
végrehajtott lépések koherensek 
maradjanak.

meg az irányelv céljainak, így azokat ezen 
irányelv szemléletéhez illeszkedve úgy 
szükséges mérsékelni és megállapítani, 
hogy a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás 
minimalizálása érdekében végrehajtott 
lépések koherensek maradjanak.

Or. en

Indokolás

A degradálódott, különösen a lejtőkön fekvő földterületek minőségének javítása hozzájárul a 
természeti katasztrófák – például a földcsuszamlások – kockázatának mérsékléséhez, 
miközben a földterületet hasznos célra, például energiatermelésre használt növényi anyagok 
kinyerésére használják, többek között bioüzemanyagok formájában. A szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését nem önmagáért való célnak kell tekinteni, hanem a legáltalánosabb biztonság, 
azaz a súlyos következményekkel járó természeti katasztrófák kockázata mérséklésének 
összefüggésében kell szemlélni.

Módosítás 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Annak érdekében, hogy a 
2009/28/EK és a 98/70/EK irányelvben 
foglaltak mindenkor lépést tartsanak az 
innovációs és technikai haladással, és a 
beruházások számára biztonságos 
környezet megteremtése céljából az 
Európai Uniónak ösztönöznie kell a 
legnagyobb üvegházhatásúgázkibocsátás-
csökkenéssel járó bioüzemanyagok 
használatát, miután ez a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos politika 
hajtóereje Európában. Ezért az egyes 
bioüzemanyagok egész életciklusára 
vetített CO2-kibocsátáscsökkentésének 
teljes értékelésére szolgáló módszertant ki 
kell egészíteni a kész üzemanyag 
előállítása során elért CO2-
kibocsátáscsökkentéssel, mivel minden 
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(teljes vagy részleges) bioüzemanyag 
eltérő hatást gyakorol a kész 
üzemanyagra.

Or. en

Indokolás

A legjobb megoldás biztosításához a bioüzemanyagokat igazságosan és teljes egészében kell 
értékelni. Nincs egyetlen kizárólagos megoldás a bioüzemanyagok tekintetében; ezért a 
tisztességes verseny és a megfelelő környezetvédelmi döntések garantálása érdekében 
mindegyiküket a teljes CO2-kibocsátásuk szempontja alapján kell értékelni. Az Európai Unió 
a szakpolitikai keret megerősítése érdekében az egyes bioüzemanyagok energia- és éghajlati 
teljesítményük tekintetében való értékelése révén helyes és tudományosan megalapozott 
döntéseket hoz majd a bioüzemanyagok ügyében.

Módosítás 205
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) A közlekedési ágazatban ösztönözni 
kell a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia használatát. A 
tagállamoknak törekedniük kell arra, 
hogy idővel növeljék a megújuló 
energiaforrásból származó energia 
arányát az energiaágazaton belül, 
miközben ösztönzik az elektromos 
járművek piaci térnyerését. Továbbá 
engedélyezni kell a tagállamok számára, 
hogy a gabonafélékből, keményítőben és 
cukorban gazdag növényekből, 
olajnövényekből és egyéb, szántóföldön 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagokból nyert energia 
részarányának részleges vagy teljes 
megvalósítására fordított pénzügyi 
forrásokat megújuló energiaforrásokra –
különösen a bizonyítottan megújuló és 
fenntartható szél-, nap-, hullám- és 
geotermikus energiára – fordítsák. 
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Or. fr

Módosítás 206
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/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 kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás számításának módszertana, az 
üzemanyagok megengedett fémadalék-
tartalmának szintje, valamint az 
üzemanyagokra vonatkozó előírásokkal 
kapcsolatos engedélyezett elemző 
módszerek és a bioetanol tartalmú benzin 
esetében engedélyezett gőznyomáseltérés.

törölve

Or. en

Módosítás 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/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 kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és
jelentésének módszertana, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás számításának módszertana, az 
üzemanyagok megengedett fémadalék-
tartalmának szintje, valamint az 
üzemanyagokra vonatkozó előírásokkal 
kapcsolatos engedélyezett elemző 
módszerek és a bioetanol tartalmú benzin 
esetében engedélyezett gőznyomáseltérés.

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/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 kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, az üzemanyagok 
megengedett fémadalék-tartalmának 
szintje, valamint az üzemanyagokra 
vonatkozó előírásokkal kapcsolatos 
engedélyezett elemző módszerek és a 
bioetanol tartalmú benzin esetében 
engedélyezett gőznyomáseltérés.

Or. en

Módosítás 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
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tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás számításának módszertana, az 
üzemanyagok megengedett fémadalék-
tartalmának szintje, valamint az 
üzemanyagokra vonatkozó előírásokkal 
kapcsolatos engedélyezett elemző 
módszerek és a bioetanol tartalmú benzin 
esetében engedélyezett gőznyomáseltérés.

tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, az üzemanyagok 
megengedett fémadalék-tartalmának 
szintje, valamint az üzemanyagokra 
vonatkozó előírásokkal kapcsolatos 
engedélyezett elemző módszerek és a 
bioetanol tartalmú benzin esetében 
engedélyezett gőznyomáseltérés.

Or. en

Módosítás 209
Julie Girling

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 210
Pilar Ayuso

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: az újszerű 
bioüzemanyagok listája, a közlekedési célú 
üzemanyagok energiatartalma, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Or. es
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Módosítás 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Or. en

Módosítás 212
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a 2009/28/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 

(19) Annak érdekében, hogy a 2009/28/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A többszörös beszámítás nincs összhangban az ÜHG-kibocsátáscsökkentés fokozásának 
céljával, és ez a megközelítés a szabályozás terén fennálló jogbiztonság iránti igény 
szempontjából is káros, pedig anélkül nem jöhetnek létre beruházások.

Módosítás 213
Sophie Auconie

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 

(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 
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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.

legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Or. fr

Módosítás 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.
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és értékek.

Or. it

Módosítás 215
Horst Schnellhardt

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 3. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott célérték 
teljesítése szempontjából 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.

Or. de

Indokolás

A hatályos jogszabályok módosítása nem vezethet bizonyos bioüzemanyagokkal szembeni 
diszkriminációhoz. Ezenkívül a bioüzemanyagok legújabb generációjának többszörös 
elszámolása a 2020-ra tervezett 10%-os célérték fellazulásához vezetne.

Módosítás 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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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 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. 
január 1-jei hatállyal bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását.

(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.

Or. en

Módosítás 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. 
január 1-jei hatállyal bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását.

(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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Or. es

Módosítás 218
Sabine Wils

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 a fenntarthatósági rendszerbe
2021. január 1-jei hatállyal bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását.

(20) A Bizottság a mindenkori legfrissebb, 
közpénzből finanszírozott tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
mértékben bizonyulnak hatékonynak az 
ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
korlátozásában az Unióban és az Unióba 
exportáló harmadik országokban, és a 
hatások minimalizálása érdekében további 
módszereket határoz meg azáltal, hogy 
amint ez az irányelv hatályba lép, a 
fenntarthatósági rendszerbe bevezeti a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását. A Bizottság emellett további 
intézkedéseket is javasol, például egy 
esetleges behozatali tilalmat azokra a 
bioüzemanyagokra és folyékony bio-
energiahordozókra vonatkozóan, amelyek 
hozzájárulnak a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
növekedéséhez.

Or. en

Módosítás 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
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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 a fenntarthatósági rendszerbe 
2021. január 1-jei hatállyal bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását.

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 határozzon meg, amelyeknek 
magukban kell foglalniuk az újszerű 
bioüzemanyagokra vonatkozó megfelelő
fenntarthatósági kritériumok 
megállapítását.

Or. en

Módosítás 220
Bas Eickhout

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
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. 
január 1-jei hatállyal bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását.

(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 
2021. január 1-jei hatállyal a 
közlekedéshez használt korszerű 
üzemanyagok fenntarthatóságának 
biztosítását célzó harmonizált 
intézkedéseket vezetve be a 
fenntarthatósági rendszerbe.

Or. en
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Módosítás 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. 
január 1-jei hatállyal bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását.

(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, amelyeknek 
magukban kell foglalniuk az újszerű 
bioüzemanyagok előmozdítása érdekében 
teljesítendő fenntarthatósági 
kritériumokat. A Bizottságnak megfelelő 
elemzést kell végeznie annak érdekében, 
hogy értékelje ezen irányelv 
végrehajtásának hatását az erdészeti 
ágazatra és a hozzá kapcsolódó 
iparágakra.

Or. en

Módosítás 222
Julie Girling

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 

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság 2018-ig
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 
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minimalizálása érdekében további
módszereket határozhat meg, adott esetben
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. 
január 1-jei hatállyal bevezetve a
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők
alkalmazását.

érdekében alkalmazott további módszerek 
meghatározásában, és ezt követően 
megfontolhatja a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátási 
tényezők alkalmazásának 2021. január 1-
jei hatállyal történő bevezetését a 
fenntarthatósági rendszerbe.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak 2018-ig felül kell vizsgálnia a földhasználat közvetett megváltozásával 
kapcsolatos jelentéstételt annak érdekében, hogy megfontolja ezen irányelv módosítását, 
ideértve a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos tényezők lehetséges 
bevezetését is.

Módosítás 223
Gaston Franco

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 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. január 
1-jei hatállyal bevezetve a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő ÜHG-
kibocsátási tényezők alkalmazását.

(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 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. január 
1-jei hatállyal bevezetve a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő ÜHG-
kibocsátási tényezők alkalmazását. A 
Bizottságnak megfelelő vizsgálatok 
keretében fel kell mérnie, hogy ezen 
irányelv alkalmazása milyen hatást 
gyakorol a biomasszát felhasználó 
ágazatokra.

Or. fr
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Módosítás 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
kidolgozásakor gondoskodnia kell arról, 
hogy a releváns dokumentumok 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon eljussanak az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is az erdészeti és a faipari, valamint a 
mezőgazdasági ágazattal. A Bizottságnak 
a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és kidolgozásakor 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. en

Módosítás 225
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
kidolgozásakor gondoskodnia kell arról, 
hogy a releváns dokumentumok 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon eljussanak az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között az erdészeti és a 
mezőgazdasági ágazat szakértőivel is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítésekor és 
kidolgozásakor gondoskodnia kell arról, 
hogy a releváns dokumentumok 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon eljussanak az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. fr
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