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Módosítás 226
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Módosítások a 98/70/EK irányelvhez Módosítások a 2009. április 23-i 
2009/30/EK irányelvvel módosított
98/70/EK irányelvhez

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében.

Módosítás 227
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. a 3. cikk (3) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(3) A tagállamok előírják a 
forgalmazóknak, hogy biztosítsák a 
2,7%-os maximális oxigéntartalmú és 
5%-os maximális etanoltartalmú benzin 
2018 végéig történő forgalmazását, és 
amennyiben szükségesnek ítélik, 
hosszabb időszakot írhatnak elő az ilyen 
benzin forgalomba hozatalára. A 
tagállamok biztosítják a fogyasztók 
megfelelő¸közvetlenül az 
üzemanyagtöltőnél történő tájékoztatását 
a benzin bioüzemanyag-tartalmával és 
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különösen a különféle benzinkeverékek 
megfelelő használatával kapcsolatban.
Ezzel kapcsolatban az EN228: 2012 
szabvány jelölési ajánlásait az 
üzemanyagot forgalmazó kutakon Unió-
szerte követni kell.”

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve a 3. cikk (2) bekezdésének rendelkezéseit, biztosítani kell, hogy az E-10
benzin felhasználására nem képes járművek számára hosszabb ideig elérhető maradjon a 
védett benzinkategória. Biztosítani kell azt is, hogy a fogyasztók közvetlenül az 
üzemanyagtöltőnél kapjanak megfelelő tájékoztatást.

Módosítás 228
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. a 4. cikk (1) bekezdésének harmadik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„Amennyiben a dízelbe kevert FAME-
tartalom a 7 térfogatszázalékot 
meghaladja, a tagállamok közvetlenül az 
üzemanyagtöltőnél biztosítják a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatását a 
FAME-tartalommal kapcsolatban.”

Or. en

Indokolás

Figyelemmel a 2009/28/EK irányelv 21. cikkének javasolt elhagyására, szükségesnek tűnik a 
2009/30/EK irányelvvel módosított 98/70/EK irányelvbe azon kötelezettség beiktatása, hogy 
az üzemanyagtöltőn jelzést kell elhelyezni a 7%-nál nagyobb FAME-tartalmú biodízel 
jelölésére.
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Módosítás 229
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) A tagállamok előírják a 
forgalmazók számára, hogy a 
fokozatosság szempontját szem előtt 
tartva 2025. december 31-ig az (5) 
bekezdés b) pontjában említett 
tüzelőanyagokra az 
alapkövetelményekhez képest maximum 
13%-kal csökkentsék a forgalmazott 
tüzelőanyagból és energiából származó, 
teljes életciklusra és energiaegységre 
számított üvegházhatásúgáz-kibocsátást. 
E csökkentésnek az alábbiakból kell 
állnia:
a) 9% 2025. december 31-ig. E 
csökkentés tekintetében a tagállamok 
megkövetelik a forgalmazóktól, hogy 
tartsák be az alábbi időközi 
célértékeket: 2% 2014. december 31-ig, 
4% 2017. december 31-ig, és 6% 2020. 
december 31-ig;
b) további indikatív 2%-os célérték 
2022. december 31-ig a 9. cikk (1) 
bekezdés h) pontjára figyelemmel, amely 
cél az alábbi módszerek valamelyikének 
vagy együttesének alkalmazásával 
valósítandó meg:
i. a bármilyen típusú közúti járműben, 
nem közúti gépjárművekben (köztük a 
belvízi hajókban), mezőgazdasági vagy 
erdészeti traktorokban vagy kedvtelési 
célú vízi járművekben való 
felhasználásra szolgáló közlekedési célú 
energia forgalmazása;
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ii. bármely technológia felhasználása 
(beleértve a szén-dioxid megkötését és 
tárolását), amely képes csökkenteni a 
forgalmazott tüzelőanyagokból vagy 
energiából származó, teljes életciklusra 
és energiaegységre számított 
üvegházhatású gázkibocsátást;
c) a Kiotói Jegyzőkönyv tiszta fejlesztési 
mechanizmusa szerinti kibocsátási 
egységek vásárlása révén elérendő 
további 2%-os csökkentési célérték 2022.
december 31-ig, figyelemmel a 9. cikk (1) 
bekezdés i) pontjára, az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátási egységei 
Közösségen belüli kereskedelmi 
rendszerének létrehozásáról szóló, 2003. 
október 13-i 2003/87/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvben [] 
meghatározott feltételek szerint, a 
tüzelőanyag-forgalmazási ágazatban 
történő csökkentése érdekében. E 
bekezdés rendelkezései nem érintik az (5) 
bekezdésben megállapított 
módszertanokat.
A tagállamok az a) és b) pontnak való 
megfelelés megállapításakor biztosítják, 
hogy a bioüzemanyag-forgalmazók által 
az V. mellékletben meghatározott 
földhasználat közvetett megváltozásához 
nyújtott hozzájárulás részaránya ne 
haladja meg a 2009/28/EK irányelv 3. 
cikke (4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.

Or. en

Indokolás

Annak egyszerűsítéséhez, hogy az üzemanyag-szállítók megfelelhessenek a 6%-os kibocsátás-
megtakarítási célértéknek és egyidejűleg tiszteletben tartsák a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-változásokból eredő éves kibocsátások bevezetését, a 
célérték teljesítésének határidejét 2020-ról 2022-re kell kitolni, és egyértelmű pályát kell 
meghatározni annak elérésére. Ez 8 évet biztosít (e létesítmények átlagos megtérülési ideje) 
még az irányelv elfogadását közvetlenül megelőzően elkezdett beruházások védelmére is.
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Módosítás 230
Gerben-Jan Gerbrandy

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) A tagállamok előírják a 
forgalmazók számára, hogy a 
fokozatosság szempontját szem előtt 
tartva 2025. december 31-ig az (5) 
bekezdés b) pontjában említett 
tüzelőanyagokra az 
alapkövetelményekhez képest maximum 
13%-kal csökkentsék a forgalmazott 
tüzelőanyagból és energiából származó, 
teljes életciklusra és energiaegységre 
számított üvegházhatásúgáz-kibocsátást. 
E csökkentésnek az alábbiakból kell 
állnia:
a) 9% 2025. december 31-ig. E 
csökkentés tekintetében a tagállamok 
megkövetelik a forgalmazóktól, hogy 
tartsák be az alábbi időközi 
célértékeket: 2% 2014. december 31-ig, 
[...] 4% 2017. december 31-ig, és 6% 
2020. december 31-ig;
b) további indikatív 2%-os célérték 
2020. december 31-ig a 9. cikk (1) 
bekezdés h) pontjára figyelemmel, amely 
cél az alábbi módszerek valamelyikének 
vagy együttesének alkalmazásával 
valósítandó meg:
i. a bármilyen típusú közúti járműben, 
nem közúti gépjárművekben (köztük a 
belvízi hajókban), mezőgazdasági vagy 
erdészeti traktorokban vagy kedvtelési 
célú vízi járművekben való 
felhasználásra szolgáló közlekedési célú 
energia forgalmazása;
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ii. bármely technológia felhasználása 
(beleértve a szén-dioxid megkötését és 
tárolását), amely képes csökkenteni a 
forgalmazott tüzelőanyagokból vagy 
energiából származó, teljes életciklusra 
és energiaegységre számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást;
c) a Kiotói Jegyzőkönyv tiszta fejlesztési 
mechanizmusa szerinti kibocsátási 
egységek vásárlása révén elérendő 
további indikatív 2%-os csökkentési 
célérték 2020. december 31-ig, 
figyelemmel a 9. cikk (1) bekezdés i) 
pontjára, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli 
kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott 
feltételek szerint, a tüzelőanyag-
forgalmazási ágazatban történő 
csökkentése érdekében.
A tagállamok az a) és b) pontnak való 
megfelelés megállapításakor biztosítják, 
hogy a bioüzemanyag-forgalmazók által 
az V. mellékletben meghatározott 
földhasználat közvetett megváltozásához 
nyújtott hozzájárulás részaránya ne 
haladja meg a 2009/28/EK irányelv 3. 
cikke (4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.”

Or. en

Módosítás 231
Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – -a pont (új)
98/70/EK irányelv
7a cikk – 2 bekezdés – bevezető rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdésben a bevezető rész 
helyébe a következő szöveg lép:
„(2) A tagállamok előírják a 
forgalmazók számára, hogy alacsony 
széntartalmú üzemanyagok biztosítása 
révén a fokozatosság szempontját szem 
előtt tartva 2020. december 31-ig az (5) 
bekezdés b) pontjában említett 
tüzelőanyagokra az 
alapkövetelményekhez képest maximum 
10%-kal csökkentsék a forgalmazott 
tüzelőanyagból és energiából származó, 
teljes életciklusra és energiaegységre 
számított üvegházhatásúgáz-kibocsátást. 
E csökkentésnek az alábbiakból kell 
állnia:”

Or. en

Indokolás

Fontos az alacsony széntartalmú üzemanyagok népszerűsítése és az azok iránti kereslet 
élénkítése.

Módosítás 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) 6% 2020. december 31-ig. E 
csökkentés tekintetében a tagállamok 
megkövetelik a forgalmazóktól, hogy 
tartsák be az alábbi időközi célértéket:
4% 2018-ig;”
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Or. en

Módosítás 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a (2) bekezdés b) pontjának ii. 
alpontja helyébe a következő szöveg lép:
ii. bármely technológia felhasználása 
(beleértve a szén-dioxid megkötését és 
tárolását vagy a szén-dioxid megkötését és 
közlekedési célú felhasználását), amely 
képes csökkenteni a forgalmazott 
tüzelőanyagokból vagy energiából 
származó, teljes életciklusra és 
energiaegységre számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást;”

Or. en

Indokolás

Az elkerülhetetlen ipari hulladékgázok (így az acélgyártásból származó szén-monoxid) etanol 
vagy más közlekedési célú folyékony üzemanyag mikrobiális erjesztéssel történő előállítása 
széles körben elképzelhető.

Módosítás 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés a következő ca) ponttal 
egészül ki:
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„ca) a tagállamok biztosítják, hogy a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből, 
olajnövényekből és más 
energianövényekből az (1) bekezdésben 
említett célérték betartása céljából 
előállított bioüzemanyagok maximális 
részaránya ne haladja meg a közlekedési 
célra felhasznált végső energiafogyasztás 
2011 végén megbecsült 2020. évi mértéke 
5%-ának megfelelő energiamennyiséget.”

Or. en

Módosítás 235
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Minden tagállam biztosítja, hogy a (2) 
bekezdés a) és b) pontja alkalmazásában a 
bioüzemanyagok adta energia maximális 
részaránya az V. mellékletben felsorolt 
földhasználat közvetett megváltozása 
tekintetében ne haladja meg az adott 
tagállamban közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás 2020. évi 
mértékének 3%-át.”

Or. en

Módosítás 236
Anne Delvaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (2) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok biztosítják, hogy a 
forgalmazóktól származó bioüzemanyag 
maximális részaránya az a) és b) pont 
alkalmazásában 2017. december 31-ig ne 
haladja meg a 2009/28/EK irányelv 3. 
cikke (4) bekezdésének d) pontjában 
megállapított maximális részarányt.”

Or. en

Indokolás

A határértéket ki kell terjeszteni az üzemanyagok minőségéről szóló irányelvre a közvetett 
földhasználat-változási tényezők hatályba lépéséig, annak biztosítására, hogy a közvetett 
földhasználat-változás a szénmentesítési célérték 6%-ának való megfelelés céljából 
maximalizált legyen. A tagállamok feladatává kell tehát tenni annak biztosítását, hogy a 
forgalmazók az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv szerinti kötelezettségeik 
teljesítésekor (a köztes célértékeket is beleértve) ne lépjék túl a határértéket.

Módosítás 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) a cikk a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) A tagállamok előírják a 
forgalmazók számára, hogy 2020-tól 
folyamatosan csökkentsék a forgalmazott 
tüzelőanyagból és energiából származó, 
teljes életciklusra és energiaegységre 
számított üvegházhatásúgáz-kibocsátást, 
hogy 2025. december 31-ig a 
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tüzelőanyagokra vonatkozóan az (5) 
bekezdés b) pontjában említett
alapkövetelményekhez képest 10%-os 
csökkenést érjenek el.”

Or. en

Módosítás 238
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a szöveg következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
figyelembe vett bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók nem 
készülhetnek mezőgazdasági vagy 
erdészeti alapanyagokból előállított 
nyersanyagokból, kivéve, ha bizonyítják, 
hogy ez nem vezet a mezőgazdasági 
földterületek és az ökoszisztéma 
működésének romlásához. A 
mezőgazdasági és ökológiai céllal 
kötelezően a talajon megtartandó 
mezőgazdasági hulladékok mennyiségét 
regionális jellemzők és adott esetben az 
egyes alrégiókra vonatkozó bio-geográfiai 
jellemzők alapján kell meghatározni, 
ideértve többek között a talaj szerves 
összetételét, termékenységét, 
mikrobiológiáját, valamint vízmegtartó és 
szénmegkötő képességét. A növények 
élelmiszerré vagy egyéb termékké történő, 
a termőhelytől eltérő helyszínen végzett 
feldolgozása során keletkező 
mezőgazdasági maradványanyagokból 
előállított nyersanyagok nem tartoznak e 
bekezdés hatálya alá. Az (1) bekezdés 
alkalmazásában figyelembe vett 



PE513.033v01-00 14/103 AM\937596HU.doc

HU

bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók nem készülhetnek 
mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási 
alapanyagokból előállított 
nyersanyagokból, kivéve, ha bizonyítják, 
hogy ez nem vezet a mezőgazdasági 
földterületek és az ökoszisztéma 
működésének romlásához.”

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági hulladékok a mezőgazdasági növények tápanyagforrásai, és védik a talajt 
az erózióval és a biológiai sokféleségben bekövetkezett veszteséggel szemben. Ezek az 
ökológiai funkciók sérülhetnek a betakarítás közben keletkezett mezőgazdasági alapanyagok 
túlzott mennyiségben történő eltávolításával. Az erdészeti maradékanyagok a mezőgazdasági 
növények tápanyagforrásai, és védelmet nyújtanak a biológiai sokféleségben bekövetkezett 
veszteséggel szemben. Ezek az ökológiai funkciók sérülhetnek a maradékanyagok túlzott 
mennyiségben történő eltávolításával, mely maradékanyagok mennyisége a regionális 
feltételektől függően változó.

Módosítás 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. es

Módosítás 241
Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont
98/70/EK irányelv
7a cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 242
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

Mivel a földhasználat-megváltozás elmélete tudományosan nem igazolható, ezért nem adott a 
jelentéstételi kötelezettség megfelelő jogszabályi alapja. A jelentéstételi kötelezettséget ezért 
törölni kell. Szinte alig történt változás azon az összesen 1,52 és 1,53 milliárd hektár 
(+0,96%), nagyságú területen, amelyet 1989 és 2009 között világszerte zöldségtermelésre 
használtak. Míg a zöldségtermelés ugyanebben az időszakban 52%-kal, 5,1 milliárd tonnáról 
7,7 milliárd tonnára emelkedett, addig a bioüzemanyagok termelése 12 millió tonnáról 72 
millió tonnára nőtt.

Módosítás 243
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A forgalmazók 2015-től minden évben
jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 
energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról, s ezen belül a 
földhasználat közvetett megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.”

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos jelentéstételt 2015-től kell előírni.
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Módosítás 244
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A forgalmazók minden év március 31-
ig jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 
energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozására vonatkozó, vitatott tudományos eredményeken 
alapuló jelentéstételi követelmény nem indokolható. A jelentéstételi követelményt ezért el kell 
hagyni. A földhasználat közvetett megváltozásának értékein alapuló, Bizottság által javasolt 
jelentéstétel a bioüzemanyagok által okozott olyan üvegházhatásúgáz-kibocsátásra utalna, 
amelyet tudományosan nem bizonyítottak. A földhasználat közvetett megváltozására 
vonatkozó feltételezés nem bizonyult tudományosan alátámaszthatónak. Erre ezért nem 
alapozható jogalkotási javaslat.

Módosítás 245
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
98/70/EK irányelv
7a cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) Az (5) bekezdés első albekezdésének törölve
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bevezető mondatai helyébe a következő 
szöveg lép:
„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el különösen az alábbiakra 
vonatkozóan:”

Or. fr

Módosítás 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b a pont (új)
98/70/EK irányelv
7a cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A tagállamok biztosítják, hogy a (2) 
bekezdésben említett célértékeknek való 
megfelelés céljára gabonafélékből és 
egyéb, keményítőben gazdag növényekből, 
cukornövényekből, olajnövényekből 
előállított bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók maximális összesített 
részaránya ne haladja meg a 2009/28/EK 
irányelv 3. cikke (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott maximális 
részaránynak megfelelő 
energiamennyiséget.”

Or. en

Módosítás 247
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a 7b. cikk (1) bekezdés 2. albekezdését 
el kell hagyni.

Or. de

Indokolás

A megbízható fenntartható rendszerek létrehozásához szigorú és egységes ellenőrzésekre van 
szükség, amelyeket a hagyományos és a fejlett bioüzemanyagokra egyaránt és minden 
tagállamban alkalmazni kell. Meghatározott hulladékokra és maradékanyagokra vonatkozó 
kivételek jelentős mértékben járulnak hozzá ahhoz, hogy olyan nyersanyagokból állítanak elő 
bioüzemanyagokat, amelyek nem teljesítik a fenntarthatósági kritériumokat.

Módosítás 248
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Az V. melléklet tartalmazza a 
bioüzemanyagok előállítására 
felhasználható hulladékok és 
maradékanyagok indikatív listáját. A 
Bizottság a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktusban [az irányelv hatálybalépése után 
egy évvel]-ig megállapítja az V. 
mellékletben felsorolt alapanyagok 
mindegyikének hulladékokra vonatkozó 
kódok jegyzékét. Ezek a kódok 
megfelelnek a 2000/532/EK bizottsági 
határozat mellékletében meghatározott 
harmonizált hulladékjegyzéknek.”



AM\937596HU.doc 21/103 PE513.033v01-00

HU

Or. en

Módosítás 249
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

(2) A bioüzemanyagok használatával 
elért, az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.
A 2014. július 1-jén vagy azt megelőzően 
már üzemelő létesítmények esetében a 
bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak 2017. december 31-ig 
legalább 35%-nak, 2018. január 1-től 
pedig legalább 50%-nak kell lennie.
A bioüzemanyagok használatából eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenést 
a 7d. cikk (1) bekezdésében 
meghatározottak szerint kell kiszámítani.

Or. en

Indokolás

Nem szabad akadályokat gördíteni a bioüzemanyagok használata elé a fenntarthatósági 
kritériumok a 2009/30/EK irányelvben előírtnál korábban történő szigorításával, mivel a 
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bioüzemanyag fosszilis tüzelőanyaggal váltható ki, amelynek viszont nincs fenntarthatósági 
kritériuma. A legalább 35%-os üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítású bioüzemanyagok 
használata az alternatívánál, azaz a fosszilis tüzelőanyagoknál kedvezőbb.

Módosítás 250
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata a 2017-re szóló 50%-os követelményt egy évvel későbbre tolná, 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 251
Sabine Wils

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

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

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

Or. en

Módosítás 252
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A bioüzemanyagok használatával elért, 
az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie a 2015. január 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

Or. en

Módosítás 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont
98/70/EK irányelv
2 b cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A bioüzemanyagok használatával elért, 
az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 50%-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

Or. fr

Indokolás

A 60%-os minimális küszöbérték túl magas, és gátolja a fejlett bioüzemanyagok innovatív 
előállítási módjaival kapcsolatos kutatást és beruházásokat, ezáltal csökkenti az ipari szintű 
termelési lehetőséget, következésképpen pedig háttérbe szorítja azt a célkitűzést, miszerint 
ösztönözni kell a fejlett bioüzemanyagok erőteljesebb piaci megjelenését.

Módosítás 254
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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pedig legalább 50%-nak kell lennie.

Or. en

Módosítás 255
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2017. január 1-jétől kezdődő hatállyal a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 50%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több, mint 41,9 
gCO2eq/MJ). 2018. január 1-jétől a 2017. 
január 1-jén vagy azt követően üzembe 
helyezett létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több, mint 33,52 
gCO2eq/MJ).

Or. en

Indokolás

A Bizottság javaslata a 2017-re szóló 50%-os követelményt egy évvel későbbre tolná, 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.
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Módosítás 256
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2015. január 1-jén vagy azt megelőzően 
már üzemelő létesítmények esetében a 
bioüzemanyagok használatával elért, az (1) 
bekezdésben említett célok alkalmazásában 
figyelembe vett üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarításnak 2017. 
december 31-ig legalább 35%-nak, 2018. 
január 1-től pedig legalább 50%-nak kell 
lennie.

Or. en

Indokolás

Mivel ez az irányelv legkorábban 2013 végén fog hatályba lépni, fél év nem elegendő a 
rendelkezésre álló technológia ezen irányelv követelményeihez való hozzáigazításához. 
Ráadásul az ágazat sincs felkészülve, mivel a 98/70/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. 
április 23-i 2009/30/EK irányelv azt tűzte ki, hogy a 2017. január 1-jén vagy azt követően 
üzembe helyezett létesítményekben előállított bioüzemanyagok használatával elért 
üvegházhatású gázkibocsátás-megtakarításnak legalább 60%-nak kell lennie.

Módosítás 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatából eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenést a 
7d. cikk (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint kell kiszámítani.

A bioüzemanyagok használatából eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenést a 
7d. cikk (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint kell kiszámítani, és annak 
figyelembe kell vennie a 
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bioüzemanyagokkal előállításuktól a 
végső tüzelőanyag előállításához 
felhasznált energiára gyakorolt hatásukig 
elért teljes üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítást. Ezért az egyes 
bioüzemanyagok szén-dioxid 
megtakarítási életciklusának reális 
értékelését eredményező módszertant 
módosítani kell, mivel minden egyes 
bioüzemanyag (egészben vagy részben) 
eltérő hatást fog gyakorolni a kész 
üzemanyagra.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátási egyenlege kiszámításának az üzemanyag 
teljes életciklusát figyelembe kell vennie, beleértve a szén-dioxid-kibocsátási megtakarítás 
szinergikus hatásait.

Módosítás 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdésben említett célokból 
figyelembe vett bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók olyan 
fenntartható földgazdálkodási 
gyakorlatokkal előállított 
nyersanyagokból készülnek, amelyek 
fenntartják vagy növelik az ökoszisztémák 
szénkészletét, óvják a biológiai 
sokféleséget, a talaj termékenységét és 
szerves összetételét, elkerülik a 
talajeróziót, előmozdítják a vízforrások 
megőrzését, valamint minimális hatást 
gyakorolnak a víz rendelkezésre állására, 
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minőségére, illetve tápanyag- és 
ásványianyag-egyensúlyára.”

Or. en

Módosítás 259
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság arra törekszik, hogy felhatalmazást kapjon a bioüzemanyag-ágazat egészét érintő 
olyan kérdésekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, amelyek 
alááshatják a mezőgazdasági termelők és a befektetők jogos elvárásait. Ezekről ezért 
továbbra is a rendes jogalkotási eljárás keretei között kell dönteni.

Módosítás 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 261
Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b a pont (új)
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
folyékony bio-energiahordozókat nem 
lehet jelentős szénkészletekkel 
rendelkező földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 
januárjában vagy azt követően az alábbi 
besorolásúak voltak, tekintet nélkül arra,
hogy a földterület továbbra is ilyen 
besorolású-e:
a) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az 
év jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület;
b) más természetesen regenerálódó erdők;
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c) telepített erdők;

Or. en

Módosítás 262
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A 7a. cikk (2) bekezdésének a), b) és 
c) pontjában felsorolt rendelkezések 
figyelembevételével a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékekkel 
kapcsolatban meghatározott célkitűzések 
teljesítésébe beszámított bioüzemanyagok 
és bio-energiahordozók előállításához 
használt nyersanyagok nem 
származhatnak azokból az országokból, 
amelyek termőföldjei a (4) és (5) bekezdés 
hatálya alá tartoznak, és amelyek a 
nyersanyag előállításának évében jelentős 
változásokon mentek keresztül.”

Or. de

Indokolás

A bioüzemanyagok és a folyékony bio-üzemanyaghordozók miatt keletkező üvegházhatású 
gázkibocsátás több mint 70%-a a földhasználatnak az esőerdő-területeken és a lápokban 
bekövetkező változásaira vezethető vissza. Ezért nem kell figyelembe venni azokat a 
bioüzemanyagokat, amelyek előállítása a földhasználatnak e változásain alapul. Ily módon 
csökkenteni lehetne az ezen országokban okozott üvegházhatásúgáz-kibocsátást, és a 
földhasználat közvetett változása révén keletkező üvegházhatásúgáz-kibocsátást is. 

Módosítás 263
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b a pont (új)
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 6 bekezdés – 1 a, 1 b és 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (6) bekezdés a következő 
albekezdésekkel egészül ki:
„Az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
bioüzemanyagok nem készülhetnek 
hulladékból vagy maradékanyagokból, 
amennyiben ez meghiúsítaná a 
hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazását és az abban 
meghatározott célokat.
Az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
bioüzemanyagok nem készülhetnek 
különösen olyan hulladékból vagy 
maradékanyagból, amelyre hasznosítási 
vagy újrahasznosítási célértékek 
vonatkoznak a 2008/98/EK irányelv 11. 
cikkének (2) bekezdésének megfelelően, 
vagy amelyre a tagállamok által a 
biohulladékkal kapcsolatban az említett 
irányelv 22. cikkének megfelelően 
elfogadott intézkedések vonatkoznak.
A hulladékgazdálkodási tervek és a 
tagállamok által a 2008/98/EK irányelv V. 
fejezetének rendelkezései szerint 
megállapított hulladék-megelőzési 
programok figyelembe veszik a hulladék 
és a maradékanyagok bioüzemanyagok 
előállításához történő felhasználását.”

Or. en

Módosítás 264
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
98/70/EK irányelv
7 c cikk – 5 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a 7c. cikk (5) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
„(5) A Bizottság a (4) bekezdés alapján 
csak akkor fogad el határozatot, ha a 
szóban forgó megállapodás vagy 
rendszer megfelel a megbízhatóság, 
átláthatóság és a független audit 
tekintetében támasztott megfelelő 
normáknak és megfelelően védi 
harmadik személyek jogait.
A harmadik személyek a bennszülött és 
helyi közösségek vagy a műveletekkel 
érintett bármely más személy, amennyiben 
azon föld tekintetében tulajdonjoggal vagy 
földhasználati joggal rendelkeznek, 
amelyről a bioüzemanyagok vagy 
folyékony bio-energiahordozók 
előállításához használt alapanyagok 
származnak.
A megállapodás vagy rendszer nem 
tekinthető az első albekezdésben említett 
normáknak megfelelőnek, amennyiben a 
következőket nem írják elő:
a) harmadik személyek jogainak védelme
i. A műveletek megállapodás vagy 
rendszer alapján történő jóváhagyása előtt 
harmadik személyek jogainak felmérése 
megtörténik. A felmérést dokumentálják.
ii. E felek szabad, előzetes és tájékozott 
hozzájárulását a műveletek megkezdése 
előtt beszerzik.
iii. Harmadik személyek jogait tiszteletben 
tartják.
iv. Megfelelő kártalanítást kapnak azok a 
harmadik személyek, akiknek jogait a 
műveletek kedvezőtlenül érintik.
b) A megbízhatóságra és a független 
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ellenőrzésre vonatkozó 
minimumszabályok
v. Az ellenőrök a vonatkozó nemzetközi 
standardok szerint akkreditáltak.
vi. Az ellenőrök és a gazdasági szereplők 
közötti összeférhetetlenséget egyértelmű és 
hatékony eljárások révén azonosítják, 
kezelik és feloldják.
vii. A helyszíni ellenőrzéseket legalább 
évente elvégzik egyértelmű, dokumentált 
és nyilvánosságra hozott eljárásoknak 
megfelelően. Az ellenőrzések 
dokumentáltak.
viii. Az ellenőrzések során harmadik 
személyekkel konzultálnak. A 
konzultációkat dokumentálják.
ix. A jogsértő helyzeteket egyértelmű és 
hatékony eljárások révén azonosítják, 
kezelik és megoldják. Ezeknek az 
eljárásoknak részét képezik a megfelelési 
határidők, és előírják az egyedi 
bioüzemanyag- vagy bio-energiahordozó-
műveletek vagy -szállítmányok 
megállapodásból vagy rendszerből való 
kizárását arra az esetre, ha a megfelelés a 
határidőn belül nem valósítható meg.
c) Átláthatósági minimumszabályok
x. A megállapodást vagy rendszert egy 
weboldalon közzéteszik. A megállapodás 
vagy rendszer valamennyi alkotórésze egy 
dokumentumban szerepel.
xi. A megállapodás vagy rendszer hatálya 
alá tartozó gazdasági szereplők listáját 
ugyanazon weboldalon közzéteszik, a 
vonatkozó tanúsítványok listájával együtt.
xii. A Bizottság (4) bekezdés alapján 
elfogadott határozatait ugyanazon a 
weboldalon közzéteszik.
A x.-xii. alpontban említett összes 
dokumentum fordítását elérhetővé kell 
tenni – különösen a harmadik személyek 
számára – az alapanyagok származási 
helye szerinti ország hivatalos nyelvén 
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(nyelvein).
A harmadik személyeket képviselőik 
segíthetik az i. – iii. és a viii. alpontban 
említett tevékenységek során.
Az i., vii. és viii. alpontban említett 
dokumentumokat legalább öt évig 
megőrzik, és kérésre a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják.
A megállapodás vagy rendszer tartalmaz a 
Bizottság számára a 7c. cikk (6d) 
bekezdésének első albekezdésében említett 
jogok gyakorlását lehetővé tevő 
rendelkezéseket.
Az üvegházhatásúgáz-kibocsátásból 
származó megtakarítás mérésére 
létrehozott rendszereknek meg kell 
továbbá felelniük az V. mellékletben 
meghatározott módszertani 
követelményeknek. A 7b. cikk (3) 
bekezdése b) pontjának ii. alpontjában 
említett, a biológiai sokféleség 
szempontjából nagy értéket képviselő 
területek esetében az ilyen területek 
jegyzékének meg kell felelniük az 
objektivitási normáknak, összhangban 
kell állniuk a nemzetközileg elismert 
normákkal, és megfelelő fellebbezési 
eljárásokról kell rendelkezniük.”

Or. en

Módosítás 265
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b pont (új)
98/70/EK irányelv
7 c cikk – 6 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. a 7c. cikk (6) bekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:
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„(6) A (6a) bekezdésnek megfelelően a (4) 
bekezdés alapján meghozott 
határozatokat a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett tanácsadó 
bizottsági eljárással kell elfogadni, 
figyelembe véve a nyilvánosságtól a (6a) 
bekezdés alapján kapott észrevételeket. A 
(6d) bekezdés sérelme nélkül az ilyen 
határozatok legfeljebb ötéves 
időtartamra érvényesek.

Amikor a Bizottság előirányozza, hogy a 
(4) bekezdés szerint határozat fogadható 
el, akkor a megállapodást vagy rendszert 
közzéteszi a 2009/28/EK irányelv 24. 
cikkében említett átláthatósági 
platformon. A megállapodás vagy 
rendszer valamennyi alkotórészének egy 
dokumentumban kell szerepelnie. A 
Bizottság felhívást tesz közzé, amelyben 
felkéri az érdekelt feleket, hogy nyújtsák 
be észrevételeiket a megállapodással vagy 
rendszerrel kapcsolatban. Az észrevételek 
benyújtására nyitva álló időszak nem lehet 
kevesebb a hirdetmény időpontjától 
számított két hónap.
A Bizottság az átláthatósági platformon 
teszi közzé a megállapodást vagy 
rendszert. A Bizottság a jelentés 
elkészítésekor harmadik személyek 
szakértelmére hagyatkozhat. A jelentés 
elkészítésében részt vevő bármely 
személlyel kapcsolatos 
összeférhetetlenséget azonosítani kell és 
fel kell oldani.
A Bizottság a (4) bekezdés szerinti 
határozat elfogadása után az átláthatósági 
platformon teszi közzé a megállapodást 
vagy rendszert. A megállapodás vagy 
program valamennyi alkotórészének egy 
dokumentumban kell szerepelnie.
A (4) bekezdés szerinti határozatnak fel 
kell tüntetnie minden olyan természetes 
vagy jogi személyt, aki/amely indokolt 
észrevételeket nyújthat be a Bizottsághoz a 
megállapodás vagy a rendszer 
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működésével kapcsolatban. A Bizottság 
két hónapon belül válaszol, jelezve, hogy 
kíván-e további intézkedést tenni.
Amennyiben a rendelkezésre álló 
információk kétséget ébresztenek arról, 
hogy a (4) bekezdés szerint elfogadott 
határozat tárgyát képező valamely 
megállapodás vagy rendszer továbbra is 
megfelel-e az (5) bekezdés 
követelményeinek, a Bizottság értékeli a 
megállapodás vagy rendszer gyakorlati 
működését. A Bizottság ebből a célból 
felhatalmazást kap a megállapodás vagy 
rendszer céljaira készült vagy tárolt 
valamennyi dokumentumba való 
betekintésre.
Amennyiben a megállapodás vagy 
rendszer működésében jelentkező súlyos 
hiányosságok előzetes bizonyítékai azt 
indokolttá teszik, a Bizottság késedelem 
nélkül felfüggeszti a (4) bekezdés szerinti 
határozatokat a 11. cikk (3) bekezdésében 
említett tanácsadói bizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási 
aktussal. A felfüggesztés ugyanilyen 
módon visszavonható, ha a Bizottság 
értékelése azt a következtetést vonja le, 
hogy az ügyet megoldották.”

Or. en

Módosítás 266
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 c pont (új)
98/70/EK irányelv
7 c cikk – 9 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2c. a 7c. cikk a következő (9a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(9a) A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy éven] belül 
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jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
felülvizsgálja azon megállapodások vagy 
önkéntes rendszerek működését, 
amelyekre vonatkozóan a (4) bekezdésben 
határozatot fogadtak el, és azonosítja a 
bevált gyakorlatokat. A jelentés a legjobb 
elérhető információkon – az érdekelt 
felekkel folytatott konzultációból 
származó információkat is beleértve –, 
továbbá a megállapodások vagy rendszer 
alkalmazása során szerzett gyakorlati 
információkon alapul. A jelentés 
figyelembe veszi a nemzetközileg elismert 
vonatkozó szabványokat és 
iránymutatásokat, ideértve a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet és az ISEAL 
Alliance által kidolgozottakat is. Az egyes 
megállapodásokkal és rendszerekkel 
kapcsolatban a jelentés elemzi többek 
között a következőket:
– az ellenőrzések függetlensége, módja és 
gyakorisága;
– elérhetőség és a nem megfelelőség 
azonosítására és kezelésére szolgáló 
módszerek alkalmazásában szerzett 
tapasztalatok;
– átláthatóság, különösen a rendszer 
hozzáférhetőségével kapcsolatban, az 
alapanyagok származási országainak és 
régióinak hivatalos nyelvein elkészült 
fordítások elérhetősége, a tanúsított 
üzemeltetők és a kapcsolódó 
tanúsítványok listájának 
hozzáférhetősége, az ellenőri jelentések 
hozzáférhetősége;
– az érdekelt felek bevonása, különös 
tekintettel a bennszülött és helyi 
közösségekkel a rendszer kidolgozása és 
felülvizsgálata, valamint az ellenőrzések 
során folytatott konzultációra;
– a rendszer általános megbízhatósága, 
különösen az ellenőrök és a rendszer 
megfelelő szerveinek akkreditálására, 
képesítésére és függetlenségére vonatkozó 
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szabályok fényében;
– a rendszer piaci aktualizálása.
A Bizottság – ha a jelentés alapján 
indokolt – javaslatot nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 
irányelv önkéntes rendszerekre vonatkozó 
rendelkezéseinek a bevált gyakorlatok 
előmozdítása céljából történő 
módosításáról.”

Or. en

Módosítás 267
Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
98/70/EK irányelv
7 c cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. a 7c. cikk a következő (9a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(9a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a nyersanyagok csalárd 
módon, nem a 2008/98/EK irányelv 4. 
cikkének vagy összehasonlítható 
hulladék-megelőzési és 
hulladékgazdálkodási programnak 
megfelelően hulladékként történő 
besorolásának megelőzésére. Ezeket a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
2015. december 31-ig kell elfogadni, eddig 
az időpontig ezen irányelv 
alkalmazásában nyersanyagokat nem 
lehet hulladéknak minősíteni.”

Or. en
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Módosítás 268
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) A 7a. cikk és a 7b. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában egy adott 
bioüzemanyag teljes életciklusra 
vonatkozó üvegházhatásúgáz-
kibocsátását az alábbiak szerint kell 
kiszámítani:
a) ha a IV. melléklet A. vagy B. része 
tartalmazza az adott bioüzemanyag-
előállítási módra vonatkozó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkenés 
alapértelmezett értékét, és ennek során 
figyelembe veszi a földhasználat közvetett 
megváltozásához kapcsolódó, az V. 
mellékletben említett értékeket is és a IV. 
melléklet C. részének 7. pontja szerint e 
bioüzemanyagokra vonatkozóan 
kiszámított el érték nulla vagy annál 
kisebb: akkor ennek az alapértelmezett 
értéknek az alkalmazásával;
b) a IV. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően
kiszámított tényleges érték 
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alkalmazásával; vagy
c) a IV. melléklet C. részének 1. 
pontjában említett képlet tényezőinek 
összegeként kiszámított érték 
alkalmazásával, ahol egyes tényezők 
esetében a IV. melléklet D. vagy E. 
részében szereplő, részekre bontott 
alapértelmezett értékek, az összes többi 
tényező esetében pedig az V. melléklet C. 
részében meghatározott módszernek 
megfelelően kiszámított tényleges 
értékek alkalmazhatók, hozzáadva a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások V. mellékletben 
meghatározott, becsült értékeit.”

Or. en

Módosítás 270
Anne Delvaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) ha a IV. melléklet A. vagy B. része 
tartalmazza az adott bioüzem-anyag-
előállítási módra vonatkozó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkenés 
alapértelmezett értékét, és a IV. 
melléklet C. részének 7. pontja szerint e 
bioüzemanyagokra vonatkozóan 
kiszámított el érték nulla vagy annál 
kisebb: akkor ennek az alapértelmezett 
értéknek az alkalmazásával, hozzáadva a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő, a IV. melléklet C. részének 19a. 
pontjában meghatározott kibocsátásokat;

Or. en
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Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozása által okozott kibocsátások figyelembe vétele a 
bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátásának kiszámításakor, 2018-tól kezdve.

Módosítás 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) ha a IV. melléklet A. vagy B. része 
tartalmazza az adott bioüzemanyag-
előállítási módra vonatkozó 
üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkenés 
alapértelmezett értékét, és a IV. 
melléklet C. részének 7. pontja szerint edl
bioüzemanyagokra vonatkozóan 
kiszámított e érték nulla vagy annál 
kisebb: akkor ennek az alapértelmezett 
értéknek az alkalmazásával;”

Or. en

Módosítás 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) az (1) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok biztosítják, hogy az a), b) 
és c) pontban említett számítások során 
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vegyék figyelembe az V. mellékletnek 
megfelelően a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátásokat, 
amennyiben azok meghaladják a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
maximális részarányt.”

Or. en

Indokolás

Hivatkozás a földhasználat közvetett megváltozása által okozott, határérték feletti 
kibocsátásoknak a bioüzemanyagok üvegházhatásúgáz-kibocsátásának kiszámításakor való 
figyelembe vételére.

Módosítás 273
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság – a 11. cikk (3) 
bekezdésében említett tanácsadó bizottsági 
eljárással összhangban végrehajtási jogi 
aktust elfogadva – határozhat úgy, hogy a 
(3) bekezdésben említett jelentések pontos 
adatokat tartalmaznak a bioüzemanyagok 
alapanyagainak termesztéséből származó, 
az adott területen jellemző üvegházhatású 
gázkibocsátás mértékének 
meghatározására a 7b. cikk (2) 
bekezdésében említett célok 
vonatkozásában.

törölve

Or. fr

Módosítás 274
Gaston Franco
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 276
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Lásd a (19) preambulumbekezdéshez és a 7a. cikk (6) bekezdéséhez tartozó indokolást.

Módosítás 277
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet tudományos és 

törölve
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műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között a földhasználat 
közvetett megváltozása vonatkozásában 
növénycsoportonként meghatározott 
kibocsátási értékek felülvizsgálata révén, 
adott esetben a kategóriák további 
bontásával és új értékek megállapításával, 
illetve ha új bioüzemanyag-alapanyagok 
jelennének meg a piacon, további értékek 
meghatározásával, a földhasználat 
közvetett megváltozása kapcsán nullás 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint 
a nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.

Or. es

Módosítás 278
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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a nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.”

Or. fr

Módosítás 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 280
Christa Klaß
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása, a 
földhasználat közvetett megváltozása 
vonatkozásában meghatározott kibocsátási 
értékeknek az V. melléklet szerint minden 
egyes jogalkotási évre történő 
megállapítása érdekében, adott esetben a 
kategóriák további (például 
alapanyagfajta szerinti) bontásával és új 
értékek megállapításával, illetve ha új 
bioüzemanyag-alapanyag jelenne meg a 
piacon, további értékek meghatározásával, 
valamint a nem élelmezési célú, 
cellulóztartalmú és lignocellulóz-tartalmú 
alapanyagokra vonatkozó tényezők 
megállapításával.

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátási értékek évenkénti megállapítása.

Módosítás 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között a földhasználat 
közvetett megváltozása vonatkozásában 
növénycsoportonként meghatározott 
kibocsátási értékek felülvizsgálata révén, 
adott esetben a kategóriák további 
bontásával és új értékek megállapításával, 
illetve ha új bioüzemanyag-alapanyagok 
jelennének meg a piacon, további értékek 
meghatározásával, a földhasználat 
közvetett megváltozása kapcsán nullás 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint a 
nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával, 
azzal a feltétellel, hogy a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok támogassák az 
innovatív technológiák kutatását és 
fejlesztését, figyelembe véve ugyanakkor, 
hogy meg kell erősíteni a dízel típusú 
üzemanyagokkal való ellátás biztonságát, 
mivel az európai gépjárműpark nagyobb 
része ezt az üzemanyagtípust használja.”

Or. fr

Indokolás

A beruházásokat visszafogó bizonytalanság elkerülése érdekében a tervezett intézkedések 
célja, hogy ösztönözzék a kutatást és a fejlesztést a tagállamokban, és kielégítsék a piaci 
igényeket, figyelembe véve az európai gépjárműpark sajátosságait.

Módosítás 282
Sophie Auconie

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az V. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között a földhasználat 
közvetett megváltozása vonatkozásában 
növénycsoportonként meghatározott 
kibocsátási értékek felülvizsgálata révén, 
adott esetben a kategóriák további 
bontásával és új értékek megállapításával, 
illetve ha új bioüzemanyag-alapanyagok 
jelennének meg a piacon, további értékek 
meghatározásával, a földhasználat 
közvetett megváltozása kapcsán nullás 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint a 
nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.
Lehetőség szerint a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusoknak elő kell 
segíteniük az innovatív, hatékony és a 
környezeti kihívásokra választ adó 
technológiák fejlesztését.”

Or. fr

Módosítás 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A már elvégzett beruházások védelme 
érdekében , 2014. július 1-jén vagy azt 
megelőzően már üzemelő létesítmények 
esetében az (1) bekezdés szerint elvégzett 
számítások során 2017. december 31-ig 
nem kell figyelembe venni az ezen 
irányelv V. mellékletében említett, a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátásokat a teljes 
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bioüzemanyag-fogyasztásnak a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből, 
olajnövényekből és egyéb, földterületen 
termesztett energianövényekből előállított 
része tekintetében.

Or. en

Módosítás 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 285
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. fr

Módosítás 286
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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módosításával.”

Or. en

Indokolás

A 7d. cikk az irányelv lényeges elemeit tartalmazza, ezért nem tartozik a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 287
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Lásd a (19) preambulumbekezdéshez és a 7a. cikk (6) bekezdéséhez tartozó indokolást.

Módosítás 288
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c a pont (új)
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98/70/EK irányelv
7 d cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (8a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(8a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. melléklet C. részének 9. 
pontjában említett kategóriák tekintetében 
előírt részletes fogalommeghatározások, 
köztük a műszaki előírások 
megállapításáról.”

Or. es

Módosítás 289
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c b pont (új)
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a cikk a következő (8b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(8b) A Bizottság legkésőbb 
2015. december 31-ig jogalkotási 
javaslatot nyújt be olyan további, a 
földhasználat közvetett megváltoztatása 
hatásainak enyhítését célzó 
intézkedéseknek az irányelvbe való 
felvétele érdekében, mint a társtermékek 
alkalmazása, a terméshozam növelése, a 
gyártás termelékenysége és az elhagyott 
földterületeken való növénytermesztés, a 
IV. melléklet C. részének 8. pontjában 
foglalt feltételek mellett a földterületekről 
nyert biomasszára vonatkozókhoz hasonló 
kedvezmények megállapítása révén.”
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Or. es

Módosítás 290
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
98/70/EK irányelv
8a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 8a. cikk (3) bekezdése a 
következőképpen módosul:

törölve

„(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az üzemanyagok 
(2) bekezdésben meghatározott MMT-
tartalmára vonatkozó határérték 
felülvizsgálatára. A felülvizsgálatot az 
(1) bekezdésben említett vizsgálati 
módszer alkalmazásával végzett értékelés 
eredményei alapján kell végrehajtani. Ha 
a kockázatértékelés indokolttá teszi, a 
határértéket nullára lehet csökkenteni. A 
határérték nem növelhető, kivéve ha azt a 
kockázatértékelés indokolttá teszi.”

Or. fr

Módosítás 291
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. a 9. cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
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„(2a) A Bizottságnak figyelemmel kell 
kísérnie a bioüzemanyagoknak az 
Európai Unióban előforduló minden 
szezonális feltételek melletti teljesítményét 
annak biztosítására, hogy a járművekben 
használt bioüzemanyagok ne 
eredményezzék a szennyezőanyag- vagy 
szén-dioxid-kibocsátás, illetve a járművek 
általános teljesítményének romlását.
A Bizottság szükség esetén felhatalmazást 
kap arra, hogy a 10a. cikknek 
megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat fogadjon el az irányelv I és II. 
melléklete szerinti konkrét paraméterek, 
vizsgálati határértékek és vizsgálati 
módszerek bevezetése érdekében.”

Or. en

Indokolás

Helyénvaló a hagyományos bioüzemanyag-szabványok felülvizsgálata annak biztosítására, 
hogy a fogyasztók kiváló minőségű termékekhez jussanak hozzá. Szükség esetén a 98/70/EK 
irányelvben meg kell határozni a bioüzemanyagok minőségét biztosító fontos paramétereket.

Módosítás 292
Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. a 9. cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A Bizottságnak figyelemmel kell 
kísérnie a bioüzemanyagoknak az 
Európai Unióban előforduló minden 
szezonális feltételek melletti teljesítményét 
annak biztosítására, hogy a járművekben 
használt bioüzemanyagok ne 
eredményezzék a szennyezőanyag- vagy
szén-dioxid-kibocsátás, illetve a járművek 
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általános teljesítményének romlását. 
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az irányelv I és II. melléklete 
szerinti konkrét paraméterek, vizsgálati 
határértékek és vizsgálati módszerek 
szükség szerinti bevezetése érdekében.”

Or. en

Indokolás

A hagyományos bioüzemanyag-szabványokat felül kell vizsgálni annak biztosítására, hogy 
kiváló minőségű termékek álljanak a fogyasztók rendelkezésére. Szükség esetén a 98/70/EK 
irányelvben meg kell határozni a bioüzemanyagok minőségét biztosító fontos paramétereket.

Módosítás 293
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

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

Or. fr

Módosítás 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
98/70/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 295
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A szöveg a következő 10a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„10a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására az e cikkben meghatározott 
feltételek szerint.
(2) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, a 7d. 
cikk (5), (6) és (7) bekezdése, a 8a. cikk 
(3) bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése 
szerinti felhatalmazás ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától fogva 
határozatlan időre szól.
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(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második 
albekezdésében, a 7d. cikk (5), (6) és (7) 
bekezdésében, a 8a. cikk (3) bekezdésében 
és a 10. cikk (1) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament 
vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, a 7d. 
cikk (5), (6) és (7) bekezdése, a 8a. cikk 
(3) bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése 
alapján elfogadott, felhatalmazáson 
alapuló jogi aktus csak akkor lép 
hatályba, ha az értesítést követő 2 
hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt kifogást a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus ellen, 
vagy ha az Európai Parlament és a 
Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezen időtartam 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére egy hónappal 
meghosszabbodik.”

Or. fr

Módosítás 296
Julie Girling
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A Bizottság 7a. cikk (5) bekezdése, a 
7b. cikk (3) bekezdésének második 
albekezdése, a 7d. cikk (5) és (7) 
bekezdése, a 8a. cikk (3) bekezdése és a 
10. cikk (1) bekezdése szerinti 
felhatalmazása [e módosító jogi aktus 
hatálybalépésének napjától] 5 évre szól. A 
Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az 
ötéves időszak vége előtt jelentést készít a 
hatáskör-átruházásról. Amennyiben az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
legkésőbb három hónappal az egyes 
időtartamok vége előtt nem kifogásolja a 
meghosszabbítást, akkor a felhatalmazás 
– a korábbival megegyező időtartamra –
hallgatólagosan meghosszabbodik.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó szabványos 
szövegezésével összhangban.

Módosítás 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, a 7d. 
cikk (5), (6) és (7) bekezdése, a 8a. cikk (3) 
bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése 

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

szerinti felhatalmazás ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától fogva 
határozatlan időre szól.

Or. en

Módosítás 298
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 300
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. es

Módosítás 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében, 
a 7d. cikk (5), (6) és (7) bekezdésében, a 

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében, 
a 7d. cikk (5) bekezdésében, a 8a. cikk (3) 
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8a. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 302
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében, 
a 7d. cikk (5), (6) és (7) bekezdésében, a 
8a. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében, 
a 7d. cikk (5) és (7) bekezdésében, a 8a. 
cikk (3) bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében, 
a 7d. cikk (5), (6) és (7) bekezdésében, a 
8a. cikk (3) bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. A határozat 
az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt 
kihirdetését követő napon, illetve az ott 
megjelölt későbbi napon lép érvénybe. 
Nem érinti a már hatályos felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében, 
a 7d. cikk (1a), (5), (6) és (7) 
bekezdésében, a 8a. cikk (3) bekezdésében 
és a 10. cikk (1) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti
az abban meghatározott felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történt kihirdetését követő napon, 
illetve az ott megjelölt későbbi napon lép 
érvénybe. Nem érinti a már hatályos 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 304
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Az
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ezen időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. es

Módosítás 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
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98/70/EK irányelv
10a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

1 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. az 1. cikk helyébe a következő szöveg 
lép:
„Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia támogatására. Kötelező nemzeti 
célkitűzéseket állapít meg a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
energiának a teljes bruttó 
energiafogyasztásban képviselt 
összarányára vonatkozóan […].
Szabályokat állapít meg a tagállamok 
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közötti statisztikai átruházások, a 
tagállamok közötti, valamint a 
tagállamok és harmadik országok 
közötti közös projektek, a származási 
garanciák, a közigazgatási eljárások, a 
tájékoztatás és képzés, valamint a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiának a villamosenergia-
hálózatokhoz való hozzáférése 
tekintetében. A bioüzemanyagokra és a 
folyékony bio-energiahordozókra 
vonatkozóan fenntarthatósági 
kritériumokat állapít meg.”

Or. it

Módosítás 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1. a 2. cikk e) pontja helyébe a következő 
szöveg lép:
„e) »biomassza«: a mezőgazdaságból (a 
növényi és állati eredetű anyagokat is 
beleértve), erdőgazdálkodásból és a 
kapcsolódó iparágakból – többek között 
a halászatból és az akvakultúrából –
származó, biológiai eredetű termékek, 
hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebontható része, valamint 
az ipari és települési hulladék 
biológiailag lebontható része, az olyan 
erdészeti és más fahulladékot kivéve, 
amely iparilag vagy gazdaságilag 
újrafelhasználható, vagy további ipari 
felhasználásra újrafeldolgozható.”

Or. en
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Módosítás 309
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. a 2. cikk k) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„k) „támogatási rendszer”: egy tagállam 
vagy tagállamok egy csoportja által 
alkalmazott olyan eszköz, rendszer vagy 
mechanizmus, amely a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználására ösztönöz ezen energia 
költségének csökkentésével, az eladási ár 
emelésével vagy a megújuló forrásokból 
előállított energia megvásárolt 
mennyiségének – a megújuló energiával 
kapcsolatos kötelezettség bevezetése 
révén vagy egyéb módon való –
növelésével. Magában foglalja a 
beruházási támogatásokat, az 
adómentességet vagy 
adókedvezményeket, az 
adóvisszatérítést, a megújuló energiával 
kapcsolatos kötelezettséghez kapcsolódó 
– többek között zöld bizonyítványokat 
alkalmazó – támogatási rendszereket, 
valamint a közvetlen ártámogatás 
rendszerét, beleértve a betáplálási tarifát 
és a támogatások kifizetését, de nem 
korlátozódik az említettekre. A 
támogatási rendszerek nem torzíthatják az 
ugyanazon nyersanyagot hagyományosan 
felhasználó más ipari ágazatok 
nyersanyagpiacait;”

Or. fr
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Módosítás 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-1a. a 2. cikk k) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
„k) »támogatási rendszer«: egy tagállam 
vagy tagállamok egy csoportja által 
alkalmazott olyan eszköz, rendszer vagy 
mechanizmus, amely a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
felhasználására ösztönöz ezen energia 
költségének csökkentésével, az eladási ár 
emelésével, vagy a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
megvásárolt mennyiségének – a 
megújuló energiával kapcsolatos 
kötelezettség bevezetése révén vagy 
egyéb módon való – növelésével. 
Magában foglalja a beruházási 
támogatásokat, az adómentességet vagy 
adókedvezményeket, az 
adóvisszatérítést, a megújuló energiával 
kapcsolatos kötelezettséghez kapcsolódó 
– többek között zöld bizonyítványokat 
alkalmazó – támogatási rendszereket, 
valamint a közvetlen ártámogatás 
rendszerét, beleértve a betáplálási tarifát 
és a támogatások kifizetését, de nem 
korlátozódik az említettekre, a támogatási 
rendszerek nem okozhatnak piaci 
torzulást a hagyományosan ugyanazt a 
nyersanyagot használó más ipari ágazatok 
nyersanyagárában;

Or. en

Módosítás 311
Erik Bánki
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
2 cikk – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 312
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 313
Pilar Ayuso
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
2 cikk – p a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a 2. cikk a következő pa) (új) ponttal 
egészül ki:
„pa) „fejlett bioüzemanyag”: olyan 
alapanyagokból előállított bioüzemanyag, 
amelyek közvetlenül nem versengenek az 
élelmiszer- és takarmánynövényekkel a 
piacon. A fejlett bioüzemanyagok nem 
teljes körű jegyzékét a IX. melléklet 
tartalmazza. A Bizottság felhatalmazást 
kap arra, hogy a 25b. cikkel összhangban
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e jegyzéknek a tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében.”

Or. es

Módosítás 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. a 2. cikk a következő pa) ponttal egészül 
ki:
„pa) „fejlett bioüzemanyag”: olyan 
biológiai anyag, amelynek esetében a főbb 
alternatív felhasználások jelentős metán-
vagy dinitrogén-oxid-kibocsátással járnak 
anélkül, hogy a IX. mellékletben szereplő 
fogalommeghatározás szerinti
hasznosítható energia jönne létre. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
25b. cikkel összhangban felhatalmazáson 
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el e 
fogalommeghatározás tudományos és 
műszaki haladáshoz való hozzáigazítása 
érdekében.”

Or. sv

Módosítás 315
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 316
Chris Davies

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

1a. a 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pa) »alacsony széntartalmú 
üzemanyagok«: azok az üzemanyagok, 
amelyek teljes életciklusra vetített 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása legalább 
50%-kal kevesebb, mint a fosszilis 
tüzelőanyagból és energiából származó, 
teljes életciklusra és energiaegységre 
számított üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
2010-es alapkövetelménye.”

Or. en

Indokolás

Fontos az alacsony széntartalmú üzemanyagok népszerűsítése és az azok iránti kereslet 
élénkítése.

Módosítás 317
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pa) »közlekedési célú szén-dioxid-
megkötés és -hasznosítás”: az a folyamat, 
amely nem megújuló energiaforrásokból 
származó szénben (CO/CO2) gazdag 
hulladékot és maradékokat tartalmazó 
gázáramokat köt meg, és azokat a 
közlekedési ágazatban használt 
tüzelőanyaggá alakítja át;”

Or. en
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Módosítás 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pa) »feldolgozási maradvány«: olyan 
anyag, amely nem a feldolgozási eljárás 
révén közvetlenül előállítani szándékozott 
végtermék. A feldolgozási eljárásnak csak 
mellékterméke, az eljárást külön nem 
módosították előállításához.”

Or. en

Indokolás

A maradékot Európában többféleképpen értelmezik. Az egyértelműség érdekében a szövegben 
pontos meghatározásoknak kell tartalmaznia. Ez a fogalommeghatározás a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók európai uniós fenntarthatósági rendszerének gyakorlati 
végrehajtásáról és a bioüzemanyagokra vonatkozó számítási szabályokról szóló bizottsági 
közleményben szerepel (2010/C 160/2).

Módosítás 319
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – a pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cím helyébe a következő szöveg lép: törölve
„A megújuló energiaforrásokból 
előállított energia felhasználására 
vonatkozó kötelező nemzeti célértékek és 
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intézkedések.”

Or. fr

Módosítás 320
Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – b pont

2009/28/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. it

Módosítás 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 323
Pilar Ayuso
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – b pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. es

Módosítás 324
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr

Módosítás 325
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásával kapcsolatban 
meghatározott összesített kötelező nemzeti célkitűzések megvalósításához a döntést, tekintettel 
az ehhez szükséges intézkedésekre – a szubszidiaritás elvének megfelelően – a tagállamoknak 
kell meghagyni.

Módosítás 326
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

A hatályos jogi aktus módosítása nem eredményezheti meghatározott bioüzemanyagok 
diszkriminációját. Az eredeti, a bioüzemanyagok 10%-os részarányára vonatkozó 2020-ig 
elérendő célkitűzésnek korlátozás nélkül valamennyi bioüzemanyag felhasználása mellett kell 
megvalósíthatónak lennie. Az elsőgenerációs bioüzemanyagok korlátozása megkérdőjelezné a 
már megvalósított beruházásokat és korlátozná a vállalatok innovációs erejét.

Módosítás 327
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdésben említett célértéknek 
való megfelelés keretében a
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 

Az első albekezdésben említett célértéknek 
való megfelelés keretében a IX. 
mellékletben meghatározott 
alapanyagokból előállított hagyományos 
vagy fejlett bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk 
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részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk 
(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.”

(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.

Or. en

Indokolás

A hagyományos és fejlett bioüzemanyagok tekintetében közös célt kell meghatározni.

Módosítás 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben említett célértéknek 
való megfelelés keretében az
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk 
(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.

Or. sv

Módosítás 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – b pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Az első albekezdésben említett célértéknek 
való megfelelés keretében a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből, 
valamint olaj- és energianövényekből 
előállított bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók maximális összesített 
részaránya az olyan földekről betakarított 
nyersanyagoktól függ, amelyekkel úgy 
gazdálkodnak, hogy az átfogó szén-dioxid-
megkötő képességük erősödjék, a talaj 
termőképessége pedig védve legyen,
továbbá e részarány nem haladhatja meg a 
3. cikk (4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.”

Or. en

Módosítás 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en



PE513.033v01-00 82/103 AM\937596HU.doc

HU

Módosítás 331
Paolo Bartolozzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (1) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„2020-ban a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 3%-át 
fejlett bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni. 2025-ben a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 
legalább 5%-át fejlett bioüzemanyagok 
adta energiából kell fedezni.”

Or. en

Módosítás 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – -i pont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) A tagállamok biztosítják, hogy a
fejlett, közlekedési célú
energiaforrásokból előállított 
energiának a közlekedés valamennyi 
formájában felhasznált részaránya 2020-
ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 3%-a legyen.”
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Or. en

Indokolás

A módosítás a közlekedési ágazat 10%-os bioüzemanyag célértékét 3%-os célértékkel váltja 
fel a közlekedési célú fejlett energiaforrások – azaz a fejlett bioüzemanyagok – és a 
közlekedési célú szén-dioxid-megkötés és -hasznosítás (pl. az elkerülhetetlen ipari 
hulladékgázok folyékony vagy gáznemű tüzelőanyag mikrobiális erjesztéssel való 
előállításához való felhasználása) tekintetében. Figyelembe véve a többszörös elszámolást, ez 
hasonló számszerű célkitűzést eredményez, mint a Bizottság javaslata, de a földterületen 
termesztett termények nélkül.

Módosítás 333
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – -i pont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított 
energiának a közlekedés valamennyi 
formájában felhasznált részaránya 2020-
ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 8%-a legyen.”

Or. fr

Módosítás 334
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – -i pont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiának a közlekedés valamennyi 
formájában felhasznált részaránya 2020-
ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a legyen. Egy 
adott tagállam eltérhet e célkitűzés 
elérésétől, ha teljesülnek a következő 
feltételek:
– a tagállam eléri az (1) és (2) 
bekezdésben rögzített célkitűzéseket;
– a tagállamban a közlekedési célra 
felhasznált teljes energiafogyasztás nem 
haladja meg a megújuló energiára 
vonatkozó nemzeti cselekvési tervben 
előírt mértéket;
– a tagállam igazolja, hogy ezen eltérés 
lehetővé teszi az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott célkitűzések alacsonyabb 
költség melletti elérését, következésképpen 
kötelezettséget vállal arra, hogy igyekszik 
túlteljesíteni az említett célkitűzéseket.”

Or. fr

Indokolás

A közlekedési célra felhasznált megújuló energiaforrásokra vonatkozó 10%-os célkitűzésnek 
ártalmas hatásai lehetnek (pl. az agroüzemanyagok előállításának túlzott ösztönzése az 
élelmezés kárára). Célszerű lehetővé tenni, hogy a tagállamok alternatív módon teljesítsék 
célkitűzéseiket.

Módosítás 335
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – -i pont (új)
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2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Minden egyes tagállam biztosítja, 
hogy a megújuló energiaforrásokból 
előállított energiának a közlekedés 
valamennyi formájában felhasznált 
részaránya 2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 
10%-a legyen, és biztosítja, hogy a benzin 
tekintetében a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
részaránya 2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban a benzin tekintetében 
felhasznált végső energiafogyasztás 10%-
a legyen.”

Or. fr

Módosítás 336
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – -i pont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az első albekezdés után a szöveg a 
következő albekezdésekkel egészül ki:
„2020-ban a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 2%-át 
fejlett bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni.
2025-ben a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 4%-át 
fejlett bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni.”
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Or. es

Módosítás 337
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – -i pont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 1 a és 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az első albekezdés után a szöveg a 
következő albekezdésekkel egészül ki:
„2020-ban a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 2%-át 
fejlett bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni.
2025-ben a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 4%-át 
fejlett bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni.”

Or. fr

Módosítás 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (4) bekezdés a következőképpen 
módosul:

c) a (4) bekezdést el kell hagyni.

i. a b) pont a következő mondattal egészül 
ki:
„Ez a pont nem érinti a 17. cikk (1) 
bekezdése a) pontjának és a 3. cikk (4) 
bekezdése d) pontjának alkalmazását.”
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ii. a bekezdés a következő d) ponttal 
egészül ki:
„d) a számláló kiszámításánál a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.
iii. a bekezdés szövege a következő új, e) 
ponttal egészül ki:
A részarányok a következőképpen 
számítandók:
i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese; 
ii. a IX. melléklet B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese; 
iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az i.–iii. alpontokba való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor. 
A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási 
szabályok megfelelő alkalmazása. A 
Bizottság a 25b. cikkel összhangban 
hatáskört kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a IX. 
mellékletben meghatározott alapanyagok 
listája vonatkozásában.

Or. it
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Indokolás

A bioüzemanyagok fenntarthatósága problémájának gyökeres megoldásához az ok 
megszüntetésére van szükség, vagyis hatályon kívül kell helyezni a 2009/28/EK irányelvben 
rögzített, kötelező 10%-os részarányt. Ezenkívül, az üvegházhatású gázkibocsátás a 
közlekedés területén más érvényes és kevésbé problematikus alternatívákkal is csökkenthető; 
ilyen például a gépjárművek energiahatékonyságának javítása, vagy a közösségi közlekedés 
(különösen a vasúti közlekedés) ösztönzése.

Módosítás 339
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – i pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. es

Módosítás 340
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – i pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

i. a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

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

„b) az első albekezdés alkalmazásában a 
számláló kiszámításánál, vagyis a 
közlekedésben felhasznált, megújuló 
energiaforrásokból és a szén-dioxid-
megkötésből és -hasznosításból előállított 



AM\937596HU.doc 89/103 PE513.033v01-00

HU

energia mennyiségének kiszámításánál a 
IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagokból származó 
megújulóenergia-típusokat, megújuló 
villamos energiát és a szén-dioxid-
megkötésből és -hasznosításból előállított 
energia minden típusát be kell 
számítani;Ez a pont nem érinti a 17. cikk 
(1) bekezdése a) pontjának és a 3. cikk (4) 
bekezdése d) pontjának alkalmazását.”

Or. en

Indokolás

A fejlett bioüzemanyagok, megújuló villamos energia és a közlekedési célú szén-dioxid-
megkötés és -hasznosítás (pl. az elkerülhetetlen ipari hulladékgázok folyékony vagy gáznemű 
tüzelőanyag mikrobiális erjesztéssel való előállításához való felhasználása) beszámítana a 
fejlett közlekedési célú energiaforrásokra vonatkozó 3%-os célértékbe.

Módosítás 341
Anne Delvaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a c) pont második mondata helyébe a 
következő szöveg lép:
„Ezenkívül az elektromos (közúti és nem 
közúti) járművek által fogyasztott, 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia kiszámításakor a 
fogyasztás a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-input energiatartalma 
ötszörösének tekintendő.”

Or. fr
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Módosítás 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a c) pont második mondatának helyébe 
a következő szöveg lép:
„Ezenkívül az elektromos közúti 
járművek által fogyasztott megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia kiszámításakor a fogyasztás a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-input energiatartalma 
ötszörösének tekintendő.”

Or. en

Módosítás 343
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a c) pont második mondatának helyébe 
a következő szöveg lép:
„Ezenkívül az elektromos közúti 
járművek által fogyasztott megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia kiszámításakor a fogyasztás a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-input energiatartalma 
négyszeresének tekintendő.”

Or. en
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Módosítás 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia. a c) pont második mondatának helyébe 
a következő szöveg lép:
„Ezenkívül az elektromos közúti 
járművek és a villamosított vasút által 
fogyasztott megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia 
kiszámításakor a fogyasztás a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-input energiatartalma 
2,5-szeresének tekintendő.”

Or. en

Módosítás 345
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Módosítás 346
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál

i. a 21. cikk (2) bekezdésében felsorolt 
nyersanyagokból előállított
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
a közlekedési célra felhasznált összes 
energiafogyasztás 2020. évi mértékének 
legalább 2%-a; és 
ii. az élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
legalább az összes energiafogyasztás 8%-
a. 

Or. de

Indokolás

A kétszeres vagy négyszeres beszámítás torzulásokat okozhat a legfontosabb 
nyersanyagpiacokon, a nyersanyaghulladékok újrafeldolgozására szolgáló meglevő 
módszerek szorulnának ki a piacról. A következmények megnövekedett hulladéktermelés és az 
Európai Unió felé irányuló hulladékturizmus lennének.

Módosítás 347
Britta Reimers
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – ii pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál

i. a IX. mellékletben felsorolt 
takarmányból előállított bioüzemanyagok 
adta energia részaránya a közlekedési 
célra felhasznált végső energiafogyasztás 
2020. évi mértékének legalább 2%-a; és
ii. az élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
legalább a végső energiafogyasztás 8%-a 
[10%-a].

Or. en

Módosítás 348
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a számláló kiszámításánál a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 

d) a számláló kiszámításánál



PE513.033v01-00 94/103 AM\937596HU.doc

HU

felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének
5%-át.

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

Or. de

Indokolás

Az elsőgenerációs bioüzemanyagokra vonatkozóan 5%-os határ bevezetése azzal a veszéllyel 
jár, hogy nem sikerül megvalósítani a 2009/28/EK irányelvben meghatározott célt, hogy a 
megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya 2020-ig a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás mértékének legalább 10%-a legyen. A fejlett
bioüzemanyagok fejlesztés alatt állnak, és évtizedünkben még nem lesznek piaci bevezetésre 
érett állapotban. Ezért szükséges a 2%-os részarány külön szabályozása.

Módosítás 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál i. a IX. 
melléklet A. részében és a IX. melléklet B. 
részében szereplő jegyzékben felsorolt 
bioüzemanyagok adta energia részaránya a
2020-ban közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 2%-a, és 
ii. a gabonafélékből és egyéb, 
keményítőben gazdag növényekből és 
cukornövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
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a 2020-ban a benzin tekintetében 
felhasznált végső energiafogyasztás 8%-a.

Or. fr

Indokolás

Célszerű ösztönözni a kutatást és fejlesztést a jelentős potenciállal rendelkező valamennyi 
ágazatban vagy az energiatartalommal kapcsolatos rendszeren keresztül, vagy pedig 
felhasználási részcélkitűzések meghatározásával, az érintett ágazat fejlettségének 
függvényében lehetőséget és tevékenységet kínálva a beruházók számára.

Módosítás 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál a fejlett
bioüzemanyagok adta energia 
részarányának el kell érnie a közlekedési 
célra felhasznált végső energiafogyasztás 
2020. évi mértékének legalább 2%-át.

Or. en

Módosítás 351
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – ii pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál a fejlett
bioüzemanyagok adta energia 
részarányának el kell érnie a közlekedési 
célra felhasznált végső energiafogyasztás 
2020. évi mértékének legalább 2%-át.

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 legalább a végső 
energiafogyasztásuk 10%-a legyen. A fejlett bioüzemanyagok még mindig fejlődés alatt 
állnak, és a FAO egyik tanulmánytervezete szerint ebben az évtizedben nem kerülnek teljes 
mértékben kereskedelmi forgalomba. Annak érdekében, hogy biztosított legyen a piacra való 
belépésük, egy külön 2%-os célértéket kell számukra meghatározni.

Módosítás 352
Paolo Bartolozzi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál a IX. 
melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok (fejlett bioüzemanyagok) 
adta energia részarányának el kell érnie a 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 2020. évi mértékének 
3%-át.
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Or. en

Módosítás 353
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál a 
hagyományos és fejlett bioüzemanyagok 
adta energia részaránya nem haladhatja 
meg a közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 2011 végén megbecsült 
2020. évi mértékének 8%-át.

Or. en

Indokolás

A hagyományos és fejlett bioüzemanyagok tekintetében közös célt kell meghatározni.

Módosítás 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a számláló kiszámításánál a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 

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

végén megbecsült 2020. évi mértékének 
3%-át.

Or. en

Módosítás 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál az
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
4%-át.

Or. sv

Módosítás 356
Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a számláló kiszámításánál a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 

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

felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
4%-át.

Or. en

Módosítás 357
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, olajnövényekből és a 
VIII. melléklet A. részében meghatározott 
más energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
7%-át.

Or. en

Indokolás

Az egyik problémát nem szabad egy másik probléma keltésével megoldani. A „fejlett” 
bioüzemanyagokra javasolt szorzótényező gyártásukban rohamot okozhat anélkül, hogy 
jelenleg kellően egyértelműen látni lehetne az erdei ökoszisztémára, a talaj termőképességére 
és az ökoszisztémákra gyakorolt következményeket.

Módosítás 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – ii pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – d pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 359
Christofer Fjellner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A javaslatot kísérő hatásértékelés elismeri a földhasználat közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátások becslésének nehézségeit. E bizonytalanságok miatt az óvatosság indokolt. Egy 
következtetés azonban biztosabbnak látszik: nyilvánvaló a különbség a bioetanol és a biodízel 
tekintetében a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátásban. A bioetanol 
földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátása és közvetlen kibocsátása sokkal 
alacsonyabb, így a bioteanol használata jelentősen csökkenti a közlekedési ágazat 
kibocsátását. Ennek a különbségnek az irányelvek aktuális felülvizsgálatában is tükröződnie 
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kell.

Módosítás 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át, illetve a közúton és vasúton 
felhasznált megújuló energia vagy a 
felhasznált nem biológiai eredetű 
megújuló tüzelőanyagok részaránya 
ennek 2,5%-át.

Or. en

Módosítás 361
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az EU éghajlat-politikai célkitűzéseit ki kell terjeszteni a 2020 utáni időszakra. A meglévő és 
az új beruházásokhoz addig is szilárd szabályozási keretre és a jogos elvárások védelmére 
van szükség.

Módosítás 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – ii a pont (új)

2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a bekezdés a következő d) ponttal 
egészül ki:
„da) 2020-ban a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 
legalább 3%-át fejlett bioüzemanyagok 
adta energiából kell fedezni.”

Or. sv

Módosítás 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia. a bekezdés a következő da) ponttal 
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egészül ki:
„da) A fejlett bioüzemanyagok részaránya 
2020-ban legalább a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 3%-
a.”

Or. en


