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Módosítás 364
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A részarányok a következőképpen 
számítandók:
i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;
ii. a IX. melléklet B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
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. en
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Módosítás 365
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

A részarányok a következőképpen 
számítandók:
i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;
ii. a IX. melléklet B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
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. de
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Indokolás

A kettős és négyszeres elszámolás torzítaná a létfontosságú nyersanyagok piacát, és a 
nyersanyaghulladék újrafeldolgozásának jelenlegi módszerei kiszorulnának. Ennek 
eredménye megnövekedett hulladéktermelés és az EU-ba irányuló globális hulladékturizmus 
lenne.

Módosítás 366
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A többszörös elszámolás statisztikai ügyeskedés, amely félrevezetné a közvéleményt az újszerű 
bioüzemanyagok valódi részarányával kapcsolatban és veszélyeztetné az éghajlattal 
kapcsolatos 2020-as célokat, megkérdőjelezné a 98/70/EK és a 2009/28/EK irányelvek céljait, 
csökkentené a közlekedési ágazat számára elérhető megújuló energiaforrások rendelkezésre 
állását, növelné az EU energiafüggőségét és késleltetné az üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentését a közlekedési ágazat terén. Az újszerű bioüzemanyagok még fejlesztés alatt 
állnak, és a FAO tanulmányának tervezete szerint gazdasági hasznosításuk ebben az 
évtizedben még nem valósul meg teljes mértékben.

Módosítás 367
Horst Schnellhardt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

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

Módosítás 368
Anja Weisgerber

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

A többszörös számítások statisztikai szempontból nehezek, mivel „virtuális” 
bioüzemanyagokat állítanak elő, és így megkérdőjelezik a 2020-as éghajlatvédelmi célokat. A 
Bizottság javaslata félrevezeti a közvéleményt az újszerű bioüzemanyagok tényleges 
részarányával kapcsolatban, amely csupán a látható mennyiség 1/4-ét teszi ki. A többszörös 
számítások ennélfogva ahhoz vezetnének, hogy növekedne a fosszilis tüzelőanyagok 
használata az uniós közlekedési ágazatban.

Módosítás 369
Sophie Auconie

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a bekezdés szövege a következő új, e) törölve



AM\937597HU.doc 9/93 PE513.034v01-00

HU

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. fr

Módosítás 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

törölve

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.

Or. sv

Módosítás 371
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

törölve

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.
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Or. en

Indokolás

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

Módosítás 372
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

törölve

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.

Or. es

Módosítás 373
Paolo Bartolozzi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

törölve

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.

Or. en

Módosítás 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;

törölve

Or. en

Módosítás 375
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
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2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;

i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese;

Or. en

Indokolás

Csak a többszörös elszámolás egyik szintjét szabad alkalmazni, mivel két szint már problémás 
lenne technológiai és versenysemlegességi szempontból. Miért jobb az egyik anyag a 
másiknál, és ki dönti el? A négyszeres energiaértéken történő elszámolás visszatart a 
kétszeresen elszámolt bioüzemanyagokba való beruházástól, ami veszélyezteti a célkitűzés 
teljesítéséhez szükséges megfelelő volumenek elérését. A kétszintűség bizonytalanságot szülne 
a beruházók és a finanszírozók között, különösen akkor, amikor a piac közel jár a célértékhez 
vagy meghaladja azt.

Módosítás 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a IX. melléklet A. részében felsorolt
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;

i. a IX. melléklet A. részében felsorolt
hulladékokból és maradványanyagokból
előállított bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;

Or. en

Módosítás 377
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont



PE513.034v01-00 14/93 AM\937597HU.doc

HU

2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Csak a többszörös elszámolás egyik szintjét szabad alkalmazni, mivel két szint már problémás 
lenne technológiai és versenysemlegességi szempontból. Miért jobb az egyik anyag a 
másiknál, és ki dönti el? A négyszeres energiaértéken történő elszámolás visszatart a 
kétszeresen elszámolt bioüzemanyagokba való beruházástól, ami veszélyezteti a célkitűzés 
teljesítéséhez szükséges megfelelő volumenek elérését. A kétszintűség bizonytalanságot szülne 
a beruházók és a finanszírozók között, különösen akkor, amikor a piac közel jár a célértékhez 
vagy meghaladja azt.

Módosítás 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A IX. melléklet B részében szereplő alapanyagokra nem vonatkozna szorzó az újszerű 
közlekedési energiaforrások 3%-os célértékéhez közeledve.
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Módosítás 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a IX. mellékletben felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese a használt 
sütőolaj és az állati zsírok kivételével;

Or. en

Módosítás 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii. a IX. melléklet B. részében felsorolt 
hulladékból és maradványanyagokból
előállított bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese;

Or. en

Módosítás 381
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese.

törölve

Or. en

Indokolás

Ahogy az 1. cikk is megfogalmazza, a megújuló energiáról szóló irányelv „közös keretet hoz 
létre a megújuló energiaforrásokból előállított energia támogatására”. Ezért semmi sem 
indokolja, hogy az irányelvet kiterjesszék a nem megújuló energiával előállított 
alapanyagokból készült üzemanyagokra.

Módosítás 382
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese.

iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese.

Or. en

Indokolás

A „nem biológiai eredetű, folyékony és gáznemű, megújuló energiaforrásból származó 
üzemanyagok” kifejezést nehéz megérteni, ezért meghatározását bele kell illeszteni az 
irányelvbe, de az irányelv alkalmazásában jelentheti például a szélenergia vagy napenergia 
hasznosításával termelt hidrogént és oxigént.

Módosítás 383
Bas Eickhout



AM\937597HU.doc 17/93 PE513.034v01-00

HU

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese.

iii. a szén-dioxid-leválasztás és a 
közlekedési célú felhasználás tekintetében 
az energiatartalom négyszerese.

Or. en

Indokolás

A nem biológiai eredetű, folyékony és gáznemű, megújuló energiaforrásból előállított 
bioüzemanyagokat áthelyezték a IX. melléklet A. részébe, és ily módon energiatartalmuk 
négyszeresét veszik figyelembe az újszerű közlekedési energiaforrások 3%-os célértékéhez 
közeledve.

Módosítás 384
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese.

iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében csak 
akkor az energiatartalom négyszerese, 
amikor előállításukhoz nem ivóvizet 
és/vagy öntözésre nem alkalmas vizet 
használnak fel.

Or. en

Indokolás

Az ivó- és az öntözővíz már most is problémát jelent, és a közeljövő egyik legjelentősebb 
globális problémája lesz. Nem szabad elvesztegetni alacsony konverziós hatásfokú, éretlen 
„power-to-gas” és „power-to-liquid” (villamos áram vagy folyadék gázzá történő 
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átalakítására irányuló) technológiákra.

Módosítás 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a lignocellulóz-tartalmú 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok részarányának 2020-ban 
legalább 1%-nak kell lennie a közlekedési 
célra felhasznált végső 
energiafogyasztáson belül;

Or. fr

Módosítás 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 albekezdés – iii b alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiib. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok részarányának 2020-ban 
legalább 2%-nak kell lennie a közlekedési 
célra felhasznált végső 
energiafogyasztáson belül.

Or. fr

Módosítás 387
Gilles Pargneaux
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii alpont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hulladékként való beszámíthatóság 
érdekében szándékosan módosított 
anyagok nem vehetők figyelembe az i.–iii. 
alpontok szerinti kategóriák keretében.

Or. fr

Módosítás 388
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Nem szükséges, ha a többszörös elszámolásnak csak egy szintje van.

Módosítás 389
Pilar Ayuso

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

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
hulladékként való elszámolhatóság
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor és megteszik 
a szükséges intézkedéseket a csalás elleni 
küzdelem érdekében.

Or. es

Módosítás 390
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a 
nyersanyagok szándékos módosítására ne 
kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 392
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok biztosítják, hogy csalás 
esetén megfelelő intézkedést tesznek.

A tagállamok és a Bizottság egységes 
európai regisztrációs rendszer 
bevezetésével biztosítja, hogy az i–iii. 
kategóriákba sorolt bioüzemanyagokat ne 
számolják el többször az e cikkben 
szereplő célértékek teljesítése érdekében.
A tagállamok és a Bizottság biztosítja az i–
iii. kategóriába sorolt bioüzemanyagok 
nyomonkövethetőségét a 2008/98/EK 
irányelv szerint létrehozott 
hulladékgazdálkodási rendszer révén. 
Hasonló rendszert dolgoznak ki az 
importált hulladékra is.

Or. fr

Módosítás 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

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

A tagállamok egy független, egész 
Európára kiterjedő regisztrációs 
rendszerben ellenőrizhetik minden 
bioüzemanyag és főleg a IX. mellékletben 
felsorolt vagy európai uniós, illetve 
nemzeti szinten további ösztönzőre vagy 
külön célértékre jogosult újszerű 
bioüzemanyagok eredetét és 
nyomonkövethetőségét; e jegyzék egy 
közös adatbázisból áll, amely minden 
bioüzemanyag volumenét ellenőrizni lehet 
eredetétől végső felhasználásáig. A 
jegyzék célja, hogy megakadályozza 
ugyanazon volumenek megbízhatatlan, 
többszörös bejelentését két vagy több 
nemzeti vagy európai rendszerben, és 
nyilvántartja eredetüktől kezdve a 
bioüzemanyagokat, és biztosítja, hogy az
i–iii. alpontokba való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 394
Corinne Lepage

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok egy független, európai 
szintű regisztrációs rendszert hoznak létre, 
mely biztosítja a IX. mellékletben felsorolt 
vagy európai uniós, illetve ösztönzőkre 
jogosult újszerű bioüzemanyagok eredetét 
és nyomonkövethetőségét; A rendszer egy 
közös adatbázisból áll, amely minden 
bioüzemanyag volumenét ellenőrizni lehet 
eredetétől végső felhasználásáig. A 
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rendszernek elsősorban az a célja, hogy
megakadályozza ugyanazon volumenek 
megtévesztő többszörös bejelentését két 
vagy több nemzeti vagy európai 
rendszerben, hogy eredetüktől kezdve 
biztosítsa a bioüzemanyagok 
nyomonkövethetőségét és azt, hogy az i–
iii. alpontokba való besorolhatóság céljából 
a nyersanyagok szándékos módosítására ne 
kerüljön sor.

Or. fr

Módosítás 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
i.–iii. alpontokba való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor. A Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb 
2017. december 31-ig az e) pont 
végrehajtásáról és a tagállamok által 
annak érdekében tett intézkedésekről, 
hogy az i–iii. alpontokba való 
besorolhatóság céljából a nyersanyagok 
szándékos módosítására ne kerüljön sor.

Or. en

Módosítás 396
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

törölve

Or. en

Indokolás

A 3. cikk az irányelv lényeges elemét tartalmazza, ezért nem tartozik a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.”

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
végrehajtási aktusok elfogadására a IX. 
mellékletben meghatározott alapanyagok 
listája vonatkozásában.”
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Or. en

Módosítás 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.”

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, amennyiben ezen 
aktusok ösztönzik az innovatív 
technológiák kutatását és fejlesztését a 
tagállamokban, valamint figyelembe 
veszik, hogy javítani kell a piac dízel 
típusú üzemanyagokkal való ellátásának 
biztonságát.

Or. fr

Módosítás 399
Sari Essayah

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Annak érdekében, hogy előmozdítsák 
azokat a nagy üvegházhatásúgáz-
kibocsátási megtakarítást biztosító 
technológiákat és eljárásokat, amelyek 
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nem okoznak közvetett földhasználat-
változást, e bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók – amelyek legalább 
75%-os megtakarítást eredményeznek az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás terén és 
olyan alapanyagokat használnak fel, 
amelyeknek a közvetett földhasználat-
megváltozásból adódó becsült kibocsátása 
közelít a nullához az V. melléklet B. 
részében meghatározottak szerint –
energiatartalmát kétszeres súllyal veszik 
figyelembe a nemzeti elszámolás során.

Or. en

Módosítás 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E pontot nem szabad végrehajtani a IX. 
mellékletben meghatározott bizonyos 
maradványanyagok esetében mindaddig, 
amíg uniós szinten fenntarthatósági 
kritériumokat nem fogadnak el.

Or. en

Módosítás 401
Gilles Pargneaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottság harmonizált 
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megoldásokat javasol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az iii. 
pontban meghatározott kritériumok 
helytelen alkalmazásából eredő kettős 
elszámolási csalások kezelésére.

Or. fr

Módosítás 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. a szöveg a következő ea) ponttal 
egészül ki:
„ea) az e bekezdésben meghatározott 
célérték teljesítése céljából a tagállamok a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből, 
olajnövényekből és egyéb, földterületen 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagokra vonatkozó 
részarányukat részben vagy egészben a 
nem biomassza eredetű megújuló szél-, 
nap-, geotermikus vagy árapály-energia 
növelésével is teljesíthetik, ha azok 
kiegészítik a 4. cikk (2) bekezdése szerint 
bejelentett, megújuló energiára vonatkozó 
nemzeti cselekvési terveikben szereplő 
előrejelzéseket.”

Or. en

Módosítás 403
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A tagállamok biztosítják, hogy a légi 
közlekedési ágazatban a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
aránya 2020. december 31-re az ágazat 
végső energiafogyasztásának 2%-a 
legyen. E csökkentésnek az alábbiakból 
kell állnia:
a) 0,5% 2016. december 26-ig;
b) 1% 2018. december 31-ig.”

Or. en

Indokolás

Fontos, hogy a légi közlekedési ágazatban külön támogatást kapjanak a fenntartható 
bioüzemanyagok, mivel e közlekedési ágazat számára nincs más alternatíva. A légi 
közlekedésben használt bioüzemanyagok számára megállapított külön célérték segít a szén-
dioxid-csökkentési célértékek elérésében a közlekedés terén. E célérték az Európai Bizottság 
„repülési útvonal kezdeményezésében” is megjelenik, abból a célból, hogy 2 millió 
bioüzemanyagot állítsanak elő a közlekedési ágazat számára 2020-ra.

Módosítás 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésben megállapított 
célérték teljesítése érdekében a 
tagállamok biztosítják, hogy 2020-ig a 
megújuló energiák aránya a légi 
közlekedési ágazatban legalább 1%-ra 
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emelkedik a közlekedési ágazat teljes 
energiafogyasztása tekintetében.”

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagok révén csökkenthető legjobban a légi közlekedési ágazat 
üvegházhatásúgáz-kibocsátása. A bioüzemanyagokat bele kell foglalni abba a célértékbe, 
hogy a teljes energiafogyasztás 10%-a megújuló forrásból származzon. A légi közlekedésben 
használható minőségű bioüzemanyag előállatásához újszerű bioüzemanyag-technológia 
szükséges. Jelenleg e technológia tekintetében további ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy 
biztosítsák a szélesebb körű kereskedelmi termelést és felhasználást. 

Módosítás 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 406
Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 pont
2009/28/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés – második mondat
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
25b. cikknek megfelelően felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 
közlekedési célú üzemanyagok III. 
mellékletben meghatározott 
energiatartalmának a tudományos és 
technikai haladáshoz való hozzáigazítása 
érdekében. A2009/28/EK irányelv III. 
mellékletében új értékeket lehet 
figyelembe venni az energiatartalom 
tekintetében azáltal, hogy az bioenergia 
teljes aránya vonatkozásában alacsonyabb 
fűtőértéket rendelünk hozzá szilárd 
tudományos alapelvek szerint, egy 
tizedesjegy pontossággal bejelentett 
értékekkel.

Or. en

Indokolás

Ezért minden egyes bioüzemanyagot esetenként kell értékelni, saját bioenergia-teljesítménye 
alapján, szilárd tudományos alapelvek szerint. 

Módosítás 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (1) bekezdés első albekezdésének 
bevezető része helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) Tekintet nélkül arra, hogy a 
nyersanyagokat a Közösség területén 
belül vagy kívül termesztették-e, a 
bioüzemanyagokat és a folyékony bio-
energiahordozókat az a), b) és c) 
pontban említett célokra csak abban az 
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esetben lehet figyelembe venni, ha azok 
teljesítik a (2)–(6) bekezdésben
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumokat és nem haladja meg a 3. 
cikk (4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott részarányokat:”

Or. en

Módosítás 408
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A 17. cikk (1) bekezdésének második 
albekezdését el kell hagyni;

Or. de

Indokolás

Megbízható fenntarthatósági rendszerek létrehozása érdekében szigorú és egységes 
ellenőrzésekre van szükség, amelyek egyaránt vonatkoznak a hagyományos és az újszerű 
bioüzemanyagokra minden tagállamban. Bizonyos hulladékokra és maradványanyagokra 
vonatkozó mentességek eredménye az lehet, hogy különösen a fenntarthatósági 
kritériumoknak meg nem felelő nyersanyagokból származó bioüzemanyagok előállítását 
segítik elő.

Módosítás 409
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés a következő 
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albekezdéssel egészül ki:
„A X. mellékletben meg kell adni a 
bioüzemanyagok előállítására 
használható hulladékok és 
maradványanyagok tájékoztató célú 
jegyzékét. A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy éven belül] 
a 25. cikk (3) bekezdésében említett 
tanácsadó bizottsági eljárással 
összhangban elfogadott végrehajtási jogi 
aktusok révén összeállítja a X. 
mellékletben felsorolt egyes 
alapanyagoknak megfelelő hulladékkódok 
jegyzésékét. E kódok megfeleltethetők a
200/532/EK bizottsági határozat 
mellékletében meghatározott harmonizált 
hulladékjegyzéknek.

Or. en

Módosítás 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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



AM\937597HU.doc 33/93 PE513.034v01-00

HU

Or. en

Módosítás 411
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 2 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 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
előállítását.

(2) A bioüzemanyagok használatával elért, 
az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett
üvegházhatásúgázkibocsátás-
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 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 2 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 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítását.

(2) A bioüzemanyagok 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 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítását.

Or. fr

Indokolás

A 60%-os minimális küszöbérték túl magas, és gátolja az újszerű bioüzemanyagok innovatív 
előállítási módjaival kapcsolatos kutatást és beruházásokat. Ez csökkentené az ipari méretű 
termelés lehetőségét, ráadásul pedig az éghajlatváltozás más üzemanyagok helyett 
bioüzemanyagok felhasználása általi mérséklésének lehetőségeit.

Módosítás 413
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 2 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 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 

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

Or. en

Módosítás 414
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 2 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 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítását.

(2) A bioüzemanyagok 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 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítását.

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelv legkorábban 2013 végén lép hatályba, fél év nem elegendő a rendelkezésre 
álló technológia ezen irányelv követelményeihez való igazításához. Ráadásul az ágazat sincs 
erre felkészülve, mivel a 2009/28/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a 2017. január 1-jén 
vagy azt követően üzembe helyezett létesítményekben előállított bioüzemanyagok 
használatával elért üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie.

Módosítás 415
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 416
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

2017. január 1-jétől kezdődő hatállyal a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért, az
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 50%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több mint 41,9 
gCO2eq/MJ). 2018. január 1-jétől a 2017. 
január 1-jén vagy azt követően üzembe 
helyezett létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért 
üvegházhatásúgázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie (de az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás nem lehet több mint 33,52 
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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 417
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

Mivel az irányelv legkorábban 2013 végén lép hatályba, fél év nem elegendő a rendelkezésre 
álló technológia ezen irányelv követelményeihez való igazításához. Ráadásul az ágazat sincs 
erre felkészülve, mivel a 2009/28/EK irányelv úgy rendelkezik, hogy a 2017. január 1-jén 
vagy azt követően üzembe helyezett létesítményekben előállított bioüzemanyagok 
használatával elért üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie.
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Módosítás 418
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon kritériumok és földrajzi 
térségek meghatározására, amelyek 
figyelembevételével megállapítható, hogy 
mely gyepterületekre terjedjen ki az első 
albekezdés c) pontjának hatálya.”

Or. en

Indokolás

A Bizottság arra törekszik, hogy felhatalmazást kapjon a bioüzemanyag-ágazat egészét érintő 
kérdésekről szóló, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására; ezekről ezért továbbra 
is a rendes jogalkotási eljárás keretei között kell dönteni.

Módosítás 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogadjon el azon kritériumok és földrajzi 
térségek meghatározására, amelyek 
figyelembevételével megállapítható, hogy 
mely gyepterületekre terjedjen ki az első 
albekezdés c) pontjának hatálya.”

Or. en

Módosítás 420
Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b a pont (új)
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célokra figyelembe 
vett bioüzemanyagokat és a 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) egyéb természetesen helyreállított 
erdők;
c) telepített erdők.”

Or. en
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Módosítás 421
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk az alábbi (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdés a), b) és c) pontja 
rendelkezéseinek megfelelő 
figyelembevételével a bioüzemanyagok a 
keverékekre vonatkozó célérték 
teljesítéséhez hozzájáruló előállításához 
használt nyersanyagok nem 
származhatnak olyan országokból, 
amelyeknek a (4) és (5) bekezdés hatálya 
alá tartozó megművelt földterületei a 
nyersanyagok előállításának évében 
jelentős változásokon mentek át.

Or. de

Indokolás

Az üvegházhatásúgáz-kibocsátás több mint 70%-a az esőerdővel és láppal borított területeken 
a földhasználat megváltozásából származó bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók eredménye. Ezért a földhasználat ilyen megváltozása révén előállított 
bioüzemanyagokat nem szabad figyelembe venni. Ily módon ezen országokban keletkező 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást és a megváltozott földhasználatból adódó üvegházhatásúgáz-
kibocsátást is csökkenteni lehet.

Módosítás 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

ba) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(5a) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célokra figyelembe vett, 
a bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók előállatásához használt 
nyersanyagok termesztése tekintetében az 
alábbiak kapnak prioritást:”

Or. lt

Módosítás 423
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
figyelembe vett bioüzemanyagok 
folyékony bio-energiahordozók nem 
készülhetnek mezőgazdasági vagy 
erdészeti maradványanyagokból 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 maradványanyagok 
mennyiségét regionális jellemzők és adott 
esetben az egyes alrégiókra vonatkozó 
öko-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 termékekké 
történő, a termőhelytől eltérő helyszínen 
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végzett feldolgozása során keletkező 
mezőgazdasági maradványanyagokból 
előállított nyersanyagok nem tartoznak e 
bekezdés hatálya alá.” Az (1) bekezdés 
alkalmazásában figyelembe vett 
bioüzemanyagok folyékony bio-
energiahordozók nem készülhetnek 
mezőgazdasági vagy erdőgazdálkodási 
maradványanyagokból előállított 
nyersanyagokból, kivéve, ha bizonyítják, 
hogy ez nem vezet az ökoszisztéma 
működésének romlásához.

Or. en

Indokolás

A mezőgazdasági és erdészeti maradványanyagok a mezőgazdasági növények számára 
tápanyagforrást jelentenek, és akadályozzák a talajeróziót és a biológiai sokféleség 
csökkenését. A termés betakarításakor fennmaradó maradványanyagok túlzott mértékű 
eltávolítása károsíthatja ezeket az ökológiai funkciókat. Az tehát, hogy ezen anyagok milyen 
mennyiségben állnak rendelkezésre bioüzemanyagok termelése céljára, az egyes régió 
körülményeitől függően eltérő.

Módosítás 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdés alkalmazásában 
figyelembe vett bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók olyan 
fenntartható földgazdálkodási 
gyakorlatokkal előállított 
nyersanyagokból készülnek, amelyek 
fenntartják az ökoszisztémák 
szénkészletének növekedését, óvják a 
biológiai sokféleséget, a talaj 
termékenységét és szerves összetételét, 
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elkerülik a talajeróziót, valamint 
előmozdítják a vízminőség, illetve a víz 
tápanyag- és ásványianyag-
egyensúlyának megőrzését.”

Or. en

Módosítás 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en
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Módosítás 426
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b a pont (új)
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 6 bekezdés – 1 a, 1 b és 1 c albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (6) bekezdés a következő 
albekezdésekkel egészül ki:
„Az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett célokból figyelembe vett 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók nem készülhetnek 
hulladéékból vagy maradványanyagokból, 
amennyiben ez veszélyeztetné a 
hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló 
2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv végrehajtását és céljait.
Különösen az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célok tekintetében 
figyelembe vett bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók nem 
készülhetnek olyan hulladékokból vagy 
maradványanyagokból, amelyek a 
2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) 
bekezdésének megfelelően 
újrahasznosítási és újrafeldolgozási 
célértékek alá tartoznak vagy ugyanezen 
irányelv 22. cikke értelmében a 
tagállamok által elfogadott, 
biohulladékokról szóló intézkedések 
vonatkoznak rájuk.
A 2008/98/EK irányelv V. fejezetének 
rendelkezéseivel összhangban a 
tagállamok által kidolgozott 
hulladékgazdálkodási terveknek és 
hulladékmegelőzési programoknak 
figyelembe kell venniük a hulladéknak és 
a maradékanyagoknak bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításához való felhasználását.”
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Or. en

Módosítás 427
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. a 18. cikk a következő (2a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) „Az Eurostat részletes kereskedelmi 
vonatkozású információkat gyűjt és tesz 
közzé az élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagokról, például a 
gabonafélékből és más, magas 
keményítőtartalmú növényekből, 
cukornövényekből és olajnövényekből 
előállítottakról. A rendelkezésre álló 
információknak az etanol és a biodízel 
szerint is bontott kereskedelmi adatoknak 
kell lenniük, mivel a jelenlegi adatokat 
összesített formában, az etanol- és 
biodízel-behozatalt és -kivitelt 
bioüzemanyagként címkéző egyetlen 
adatkészletben teszik közzé. A behozatali 
és kiviteli adatoknak azonosítaniuk kell az 
EU tagállamai által importált és 
felhasznált bioüzemanyagok típusait és 
mennyiségét. Az adatok megadják a 
származási országot vagy az ezeket a 
termékeket az EU-ba exportáló országot 
is. A biotakarmányok és félkész termékek 
behozatalára és kivitelére vonatkozó 
adatok minőségét javítani kell úgy, hogy 
az Eurostat információkat gyűjt és tesz 
közzé a takarmányok kiviteléről, típusáról 
és származási országáról, ideértve a belső 
forgalomba hozott takarmányokat vagy a 
félkész termékként forgalmazott 
takarmányokat is.”
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Módosítás 428
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A 18. cikk a következő (2b) 
bekezdéssel egészül ki:
Az Eurostat részletes foglalkozási 
vonatkozású információkat gyűjt és tesz 
közzé az EU bioüzemanyag-ágazata által 
teremtett közvetlen, közvetett és indukált 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
számadatokról, időtartamról és bérekről. 
Az Európai Bizottságnak közös 
módszertant kell létrehoznia a 
munkahelyek mérésére, amely 
rendszerezetten értékeli és nyomon követi 
a foglalkoztatási szinteket a 
tagállamokban és uniós tekintetben. A 
foglalkoztatási számadatokat etanol és 
biodízel ágazatok szerint bontani kell, 
illetve tisztázni kell, hol helyezkedik el az 
adott munkahely a bioüzemanyagok 
ellátási láncában. Jelenleg a hivatalos 
statisztikák nem tartalmazzák a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
foglalkoztatási adatokat és a politikai 
döntéshozók rendelkezésére álló 
foglalkoztatási becslések az alapul 
szolgáló tanulmány meghatározásai vagy 
módszertana és az alkalmazott 
munkahelyszámítási megközelítés alapján 
változnak, illetve annak alapján, 
mennyire kapcsolják a tanulmányok a 
mezőgazdasági tevékenységet a 
bioüzemanyag-ágazathoz. Az információk 
rendelkezésre állását javítaná egy olyan 
hivatalos eljárás, amely megkövetelné, 
hogy a foglalkoztatási adatokat az alapul 
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szolgáló adatokkal és átlátható 
feltételezésekkel támasszák alá.”

Or. en

Módosítás 429
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

vagy azokat a területeket is, amelyek 
kormányközi szervezetek vagy a 
Nemzetközi Természetvédelmi Unió által 
készített jegyzékekben szerepelnek.

Or. en

Módosítás 430
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A 18. cikk (5) bekezdésének 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, az 
átláthatóság és a független audit 
tekintetében támasztott megfelelő 
normáknak és megfelelően védi a 
harmadik felek jogait.
A harmadik felek a helyi és bennszülött 
közösségek, illetve bármely más személy, 
akiket e műveletek érintenek, amennyiben 
joguk van annak a földterületnek a 
tulajdonlásához vagy használatához, 
amelyről a bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók előállításához 
használt nyersanyagok származnak.
A megállapodást vagy rendszert csak 
akkor lehet úgy tekinteni, hogy teljesíti az 
első albekezdésben említett szabványokat, 
ha előírja az alábbiakat:
a) A harmadik felek jogainak védelme
i. Mielőtt a műveleteket egy megállapodás 
vagy rendszer keretében elfogadják, 
felmérik a harmadik felek jogait. A 
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felmérést dokumentálják.
ii. A műveletek megkezdése előtt 
megszerzik e felek szabad, előzetes és 
ismeretek birtokában adott beleegyezését.
iii. Tiszteletben tartják a harmadik felek 
jogait.
iv. Azon harmadik felek, akiknek jogait a 
műveletek hátrányosan érintik, megfelelő 
kártérítést kapnak.
b) A megbízhatóság és a független 
ellenőrzés minimumszabályai
v. Az ellenőrök az alkalmazandó 
nemzetközi szabványok szerint kapnak 
meghatalmazást.
vi. Az ellenőrök és a gazdasági szereplők 
közötti érdekellentétet világos és hatékony 
eljárások szerint azonosítják, kezelik és 
oldják meg.
vii. Legalább évente egyszer helyszíni 
ellenőrzéseket folytatnak egyértelmű és 
dokumentált eljárásokkal összhangban. 
Az ellenőrzéseket dokumentálják.
viii. Az ellenőrzések során konzultálnak a 
harmadik felekkel. Az konzultációkat 
dokumentálják.
ix. A nemteljesítésből fakadó helyzeteket 
világos és hatékony eljárások szerint 
azonosítják, kezelik és oldják meg. Ezen 
eljárások teljesítési határidőket 
állapítanak meg és rendelkeznek az egyes 
műveleteknek, illetve a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
szállítmányainak a rendszerből való 
kizárásáról, amennyiben határidőn belül 
nem felelnek meg a rendelkezéseiknek.
c) Az átláthatóság minimumszabályai
x. A megállapodást vagy a rendszert 
weboldalon teszik közzé. A megállapodás 
vagy rendszer minden alkotórészét 
egyetlen dokumentumba rendezik.
xi. Az e megállapodás vagy rendszer által 
érintett gazdasági szereplők jegyzékét is 
közzéteszik ugyanezen a weboldalon, a 
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megfelelő igazolások másolataival.
xii. A Bizottság által a (4) bekezdés 
értelmében elfogadott határozatokat is e 
weboldalon teszik közzé.
Az x–xii. pontokban meghatározott 
minden dokumentum fordítását 
rendelkezésre bocsátják, különösen a 
harmadik felek számára, azon országok 
hivatalos nyelvén/nyelvein, amelyekből a 
nyersanyagok származnak.
Az i–iii. és a viii. pontokban 
meghatározott tevékenységek során 
képviselőik támogathatják a harmadik 
feleket.
Az i., vii. és viii. pontokban meghatározott 
dokumentumokat legalább öt évik 
megőrzik és kérésre a Bizottság 
rendelkezésére bocsátják.
A megállapodás vagy rendszer olyan 
rendelkezéseket tartalmaz, amelyek 
lehetővé teszik a Bizottság számára, hogy 
a 19. cikk (6d) bekezdésének első 
bekezdésében hivatkozott hatáskörét 
gyakorolja.
Az üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítás mérésére létrehozott 
rendszereknek meg kell továbbá felelniük 
az V. mellékletben meghatározott 
módszertani követelményeknek. A 17. 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 
eljárásokat kell lehetővé tenniük.”

Or. en

Módosítás 431
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 b pont (új)
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b. A 18. cikk (6) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:
„(6) A (6a) bekezdés értelmében a (4) 
bekezdés alapján meghozott 
határozatokat a 25. cikk (3) 
bekezdésében említett eljárásnak 
megfelelően fogadják el, figyelembe véve 
a (6a) bekezdés szerint a nyilvánosságtól 
érkező megjegyzéseket. A (6d) bekezdés 
sérelme nélkül az ilyen határozatok 
legfeljebb ötéves időtartamra 
érvényesek.
Amikor a Bizottság úgy rendelkezik, hogy 
a (4) bekezdés szerint határozat fogadható 
el, akkor a megállapodást vagy a rendszert 
közzéteszi a 24. cikkben említett 
átláthatósági platformon. A megállapodás 
vagy rendszer minden alkotórészét 
egyetlen dokumentumba rendezik. A 
Bizottság hirdetményt ad ki, amelyben 
felkéri a nyilvánosságot, hogy nyújtsák be 
észrevételeiket a megállapodással vagy 
rendszerrel kapcsolatban. Az észrevételek 
benyújtására nyitva álló időszak nem lehet 
kevesebb a hirdetmény közzétételének 
időpontjától számított két hónap.
A Bizottság jelentést tesz közzé a 
megállapodásról vagy rendszerről az 
átláthatósági platformon. E jelentés 
elkészítése során a Bizottság 
támaszkodhat harmadik felek 
szakértelmére. A jelentés kidolgozásában 
részt vevő személyekkel kapcsolatos 
bármely érdekellentétet azonosítani kell és 
meg kell oldani.
A (4) bekezdés szerinti határozat 
elfogadása után a megállapodást vagy 
rendszert közzéteszik az átláthatósági 
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platformon. A megállapodás vagy 
rendszer minden alkotórészét egyetlen 
dokumentumba rendezik.
A (4) bekezdés szerinti határozatokban 
jelzik, hogy az érdekelt felek megalapozott 
aggályokat nyújthatnak be a Bizottsághoz 
a megállapodás vagy rendszer 
működésével kapcsolatban. A Bizottság 
két hónapon belül válaszol, és jelzi, kíván-
e további lépéseket tenni.
Amennyiben a rendelkezésre álló 
információk kétségeket vetnek fel azzal 
kapcsolatban, hogy a (4) bekezdés szerinti 
határozat továbbra is teljesíti-e az (5) 
bekezdés követelményeit, a Bizottság 
értékeli a megállapodás vagy rendszer 
gyakorlati működését. E célból a Bizottság 
felhatalmazást kap a megállapodás vagy 
rendszer működése céljából készített vagy 
tartott összes idevágó dokumentum 
vizsgálatára.
Amennyiben a megállapodás vagy 
rendszer működésében jelentkező súlyos 
hiányosságok előzetes bizonyítékai azt 
indokolttá teszik, a Bizottság 
haladéktalanul felfüggeszti a (4) bekezdés 
szerinti határozatokat a 25b. cikkben 
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 432
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 c pont (új)
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 9 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6c. Az 18. cikk a következő (9a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított egy éven] belül 
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 alapul, beleértve 
az érdekelt felekkel folytatott 
konzultációból származó információkat is, 
továbbá a megállapodások vagy 
rendszerek alkalmazása során szerzett 
gyakorlati információkon alapul. A 
jelentés figyelembe veszi az idevágó 
nemzetközileg elismert szabványokat és 
iránymutatásokat, ideértve a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet és az ISEAL 
Alliance által kidolgozottakat is. Az egyes 
rendszerekkel kapcsolatban a jelentés 
elemzi többek között a következőket:
– az ellenőrzések függetlensége, módja és 
gyakorisága;
– elérhetőség és a meg nem felelőség 
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 ellenőrzési jelentések 
hozzáférhetősége;
– az érdekelt felek bevonása, különös 
tekintettel a bennszülött és helyi 
közösségekkel a rendszer kidolgozása és 
felülvizsgálata, valamint az ellenőrzések 
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során folytatott konzultációra;
– a rendszer általános megbízhatósága, 
különösen az ellenőrök és a rendszer 
megfelelő szerveinek akkreditálására, 
képesítésére és függetlenségére vonatkozó 
szabályok fényében;
– a rendszer piaci aktualizálása.
Amennyiben a jelentés fényében 
szükséges, a Bizottság javaslatot nyújt be 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
ezen irányelvnek az önkéntes 
rendszerekhez kapcsolódó 
rendelkezéseinek módosítására a jó 
gyakorlatok előmozdításának céljából.”

Or. en

Módosítás 433
Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az 18. cikk a következő (9a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A Bizottság felhatalmazást kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a 25b. cikkel összhangban 
annak érdekébe, hogy megakadályozza 
nyersanyagok hulladékként való 
megtévesztő besorolását, amennyiben ez 
nem felel meg a 2008/98/EK irányelv 4. 
cikkének vagy egy ehhez hasonló 
hulladékmegelőzési és -kezelési 
programnak. E felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusokat legkésőbb 2015. december 
31-ig elfogadják, addig pedig ezen 
irányelv alkalmazásában a nyersanyagok 
nem tekinthetők hulladéknak.”
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Or. en

Módosítás 434
Bas Eickhout

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(1) A bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók használatával elért 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítást a 17. cikk (2) bekezdése 
alkalmazásában a következők szerint 
kell kiszámítani:
a) ha az V. melléklet A. vagy B. része 
tartalmazza az adott bioüzemanyag-
előállítási módra vonatkozó ÜHG-
kibocsátáscsökkentés alapértelmezett 
értékét, és ennek során figyelembe veszi a 
földhasználat közvetett megváltozásához 
kapcsolódó, a VIII. mellékletben említett 
értékeket is, és az V. melléklet C. 
részének 7. pontja szerint e 
bioüzemanyagokra vagy folyékony bio-
energiahordozókra vonatkozóan 
kiszámított e1 érték nulla vagy annál 
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kisebb, akkor ennek az alapértelmezett 
értéknek az alkalmazásával;
b) az V. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges érték 
alkalmazásával; vagy
c) az V. melléklet C. részének 1. 
pontjában említett képlet tényezőinek 
összegeként kiszámított érték 
alkalmazásával, ahol az egyes tényezők 
esetében az V. melléklet D. vagy E. 
részében szereplő, részekre bontott 
alapértelmezett értékek, az összes többi 
tényező esetében pedig az V. melléklet C. 
részében meghatározott módszernek 
megfelelően kiszámított tényleges 
értékek alkalmazhatók, az eiluc érték 
kivételével, amely esetében a VIII. 
mellékletben említett értékek 
alkalmazandók.”

Or. en

Módosítás 436
Anne Delvaux

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) ahol az előállítási módra vonatkozó 
ÜHG-kibocsátáscsökkentés 
alapértelmezett értékét az V. melléklet 
A. vagy B. részében állapították meg, és 
ahol az e bioüzemanyagokra vagy bio-
energiahordozókra ennek az 
alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával az V. melléklet C. része 
7. pontjával összhangban számított edl
értéke nulla vagy annál kevesebb, 
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hozzáadva a földhasználat közvetett 
megváltozásából származó kibocsátásokat 
az V. melléklet C. részének 19a. pontjában 
foglaltak szerint;”

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásából adódó kibocsátások hozzáadása a 
bioüzemanyagokból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások kiszámításakor 2018-tól.

Módosítás 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés a) pontjának helyébe a 
következő szöveg lép:
„a) ahol az előállítási módra vonatkozó 
ÜHG-kibocsátáscsökkentés 
alapértelmezett értékét az V. melléklet 
A. vagy B. részében állapították meg, és 
ahol az e bioüzemanyagokra vagy bio-
energiahordozókra ennek az 
alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával az V. melléklet C. része 
7. pontjával összhangban számított edl
értéke nulla vagy annál kevesebb;”

Or. en

Módosítás 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – -a a pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
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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 
magukban foglalják a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátásokat a VIII. mellékletben 
foglaltak szerint, amennyiben az 
meghaladja a 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott maximális 
részarányt.”

Or. en

Indokolás

Utalás arra, hogy 2018-tól a földhasználat közvetett megváltozásából adódó kibocsátásokat 
bele kell venni a bioüzemanyagokból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátások 
kiszámításába.

Módosítás 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – b pont
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 5 bekezdés – 2 mondat

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en
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Módosítás 440
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásának tényezőit, amelyeket a VIII. melléklet határoz meg, 
nem támasztják alá megbízható tudományos eredmények, ezeket ezért törölni kell.

Módosítás 441
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – c pont
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a (6) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép: '2.

törölve

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

Or. fr

Módosítás 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 443
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Indokolás

A 19. cikk (5) bekezdése az irányelv lényeges elemét tartalmazza, ezért nem tartozik a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatálya alá.

Módosítás 444
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

c) a (6) bekezdést el kell hagyni.

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

Or. es

Módosítás 445
Christa Klaß
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – c pont
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásához kapcsolódó értékek évenkénti meghatározása.

Módosítás 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
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„(6a) A már meglévő beruházások 
védelme érdekében a 2014. július 1-jét 
megelőzően már üzemelő létesítmények 
vonatkozásában az ezen irányelv VIII. 
mellékletében említett, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátást 2017. december 31-ig nem kell 
figyelembe venni az (1) bekezdés szerinti 
számítások elvégzésekor a gabonafélékből 
és egyéb, keményítőben gazdag 
növényekből, cukorban gazdag 
növényekből, olajnövényekből és egyéb, 
szántóföldön termesztett 
energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok teljes felhasználásának 
részaránya tekintetében;

Or. en

Módosítás 447
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – d pont
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr
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Módosítás 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – d pont
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 449
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – e a pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(8a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
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fogadjon az V. melléklet C. részének 9. 
pontjában említett kategóriák tekintetében 
előírt részletes fogalommeghatározások, 
köztük a műszaki előírások 
megállapításáról.”

Or. es

Módosítás 450
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – e b pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a cikk a következő 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 
vagy használaton kívüli földterületeken 
való növénytermesztés, az V. melléklet C. 
részének 8. pontjában foglalt feltételek 
mellett a földterületekről nyert 
biomasszára vonatkozókhoz hasonló 
kedvezmények megállapítása révén.”

Or. es

Módosítás 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 pont
2009/28/EK irányelv
21 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 452
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 8 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
21 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az EU-ban jelenleg termelt mennyiség határáig a hagyományos bioüzemanyagok a 
földhasználat semmilyen közvetett megváltozását nem idézik elő, amint azt a Bizottság is 
elismeri. A hagyományos bioüzemanyagok minden további mennyiségét olyan biomasszából 
kell azonban előállítani, amely nem jár a földhasználat közvetett megváltozásából eredő, a 
VIII. mellékletben meghatározott hatásokkal.

Módosítás 453
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. es

Módosítás 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski,
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 pont
2009/28/EK irányelv
22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

9. A 22. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

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

Or. en

Módosítás 456
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. A szöveg a következő 25b. cikkel 
egészül ki:

törölve

„25 b cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
feltételeit ez a cikk határozza meg.
(2) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
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bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint 
(7) bekezdése szerinti felhatalmazás [ezen 
irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től 
kezdve határozatlan időre szól.
(3) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 
17. cikk (3) bekezdése c) pontjának 
harmadik albekezdésében, a 19. cikk (5), 
(6), valamint (7) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament 
vagy a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat 
megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint 
(7) bekezdése 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 
ellene kifogást, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.”

Or. fr
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Módosítás 457
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint
(7) bekezdése szerinti felhatalmazás [a 
Kiadóhivatal illeszti be az ezen módosító 
aktus hatálybalépésének napját]-tól/-től
kezdve öt évre szól. A Bizottság legkésőbb 
kilenc hónappal az ötéves időszak vége 
előtt jelentést készít a hatáskör-
átruházásról. Ha az Európai Parlament 
vagy a Tanács nem ellenzi a 
meghosszabbítást legkésőbb 3 hónappal 
az egyes időtartamok vége előtt, akkor a 
felhatalmazás hallgatólagosan 
meghosszabbodik a korábbival megegyező 
időtartamra.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja és
az 5. cikk (5) bekezdése szerinti 
felhatalmazás [ezen irányelv 
hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdve 5 
évre időre szól, amely időtartam 
meghosszabbítható.

Or. en

Módosítás 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) Az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint
(7) bekezdése szerinti felhatalmazás [ezen 
irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től 
kezdve öt évre szól.

Or. it

Módosítás 460
Pilar Ayuso

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése c) 
pontjának harmadik albekezdése, a 19. cikk
(5), (7), valamint (8) bekezdése szerinti 
felhatalmazás [ezen irányelv 
hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdve 
határozatlan időre szól.

Or. es

Módosítás 461
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikk (4) bekezdésének d)
pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 
17. cikk (3) bekezdése c) pontjának 
harmadik albekezdésében, a 19. cikk (5),
(6), valamint (7) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) A 2. cikk oa) pontjában, az 5. cikk (5) 
bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdése c) 
pontjának harmadik albekezdésében, a 19. 
cikk (5), (7), valamint (8) bekezdésében 
említett felhatalmazást az Európai 
Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. es

Módosítás 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 3 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 
17. cikk (3) bekezdése c) pontjának 
harmadik albekezdésében, a 19. cikk (5), 
(6), valamint (7) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 
bármikor visszavonhatja a 3. cikk (4) 
bekezdésének d) pontjában és az 5. cikk (5) 
bekezdésében említett felhatalmazást. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. en

Módosítás 463
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 
17. cikk (3) bekezdése c) pontjának 
harmadik albekezdésében, a 19. cikk (5), 
(6), valamint (7) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az 5. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk
(3) bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdésében, a 19. cikk (6) és (7) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
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Or. en

Módosítás 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 
17. cikk (3) bekezdése c) pontjának 
harmadik albekezdésében, a 19. cikk (5),
(6), valamint (7) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(3) Az 5. cikk (5) bekezdésében, a 17. cikk
(3) bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdésében, a 19. cikk (5), (6), 
valamint (7) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

Or. it

Módosítás 465
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint

(5) A 2. cikk oa) pontja, az 5. cikk (5) 
bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése c) 
pontjának harmadik albekezdése, a 19. cikk
(5), (7), valamint (8) bekezdése alapján 
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(7) 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 ellene kifogást, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.”

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 ellene kifogást, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.”

Or. es

Módosítás 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint 
(7) bekezdése 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 ellene kifogást, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

(5) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) 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 ellene kifogást, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja,
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint
(7) bekezdése 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 ellene kifogást, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

(5) Az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint
(7) 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 ellene kifogást, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

Or. it

Módosítás 468
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállításával 
összefüggésben a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátást, 

A Bizottság [ezen irányelv hatálybalépése 
után egy évvel]-ig jelentésben számol be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben felülvizsgálja a hagyományos és 
újszerű bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók pozitív és negatív 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
hatásait. A jelentésnek a legjobb
tudományos információkon kell alapulnia.
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és erről legkésőbb 2017. december 31-ig
jelentésben számol be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentést 
adott esetben jogalkotási javaslat is kíséri, 
amely a legfrissebb irányadó tudományos
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
becslésen alapuló tényezők alkalmazását, 
illetve felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból 
és nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

A jelentésnek felül kell vizsgálnia a 
bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók környezeti hatásait 
többek között üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátása, biodiverzitás, a talaj és a 
felhasználás tekintetében.
A bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók gazdasági hatásai 
tekintetében figyelembe kell venni az 
európai fogyasztók és adófizetők által 
közvetlenül és közvetetten viselt 
költségeket, különösen a támogatási 
rendszerekből és az üzemanyagárakból 
eredőket, valamint a bioüzemanyagok és a 
folyékony bio-energiahordozók ágazata 
által közvetlenül teremtett munkahelyeket.
A bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók társadalmi hatásainak 
felülvizsgálata során meg kell vizsgálni az 
előnyök és kockázatok harmadik felekkel, 
nevezetesen az őslakos és helyi 
közösségekkel való megosztását a 
régiókon belül. Szintén felül kell vizsgálni 
társadalmi fenntarthatóságra vonatkozó 
érvényben lévő szabályok alkalmazását és 
hatékonyságát, az elismert önkéntes 
rendszerekben foglaltaknak megfelelően.
A bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók környezeti, társadalmi és 
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gazdasági hatásainak értékelésekor a 
jelentés figyelembe veszi a fenntartható 
nyersanyagok műszaki és gazdasági 
elérhetőségét, valamint az amiatt 
elmaradó előnyöket, hogy ezeket a 
nyersanyagokat más felhasználásoktól, 
nevezetesen az élelmiszer- és 
takarmánytermesztéstől vonják el, ahol 
termékekben vagy természetes 
műtrágyaként használják fel őket. A 
hagyományos és újszerű bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók teljes 
életciklusát figyelembe veszik. A fosszilis 
üzemanyagok használatát az életciklus 
minden szakaszában elemezni kell, azaz a 
műtrágyagyártásra, a feldolgozásra és az 
energiaszállításra való felhasználást is, 
azzal a céllal, hogy értékeljék mind a 
hagyományos, mind pedig az újszerű 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók energiamegtérülését a 
befektetett energia függvényében, és 
megvizsgálják bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
energiabiztonsági hatását.
Amennyiben a jelentés alapján szükséges, 
a Bizottság javaslatokat terjeszt az 
Európai Parlament és a Tanács elé.

Or. en

Módosítás 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-

A Bizottság 2015. december 31-ig 
jelentésben számol be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a földhasználat 
közvetett megváltozásának alacsony 
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energiahordozók előállításával 
összefüggésben a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátást, 
és erről legkésőbb 2017. december 31-ig 
jelentésben számol be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentést 
adott esetben jogalkotási javaslat is kíséri,
amely a legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
becslésen alapuló tényezők alkalmazását,
illetve felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból és 
nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

kockázata mellett előállított alapanyagaira 
vonatkozó tanúsítási rendszer kialakítása 
terén elért előrelépésekről és annak 
hatékonyságáról, azzal a céllal, hogy a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredó kibocsátás becsült értéke nulla 
legyen az ÜHG-kibocsátás 2009/30/EK és 
2009/28/EK irányelvnek megfelelő, a 
teljes életciklust figyelembe vevő 
kiszámításakor. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, illetve 
felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból és 
nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

Or. en

Módosítás 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, amely a 
legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 

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

fenntarthatósági kritériumokat vezet be a 
földterület használatát nem igénylő 
alapanyagokból és nem 
élelmiszernövényekből előállított
bioüzemanyagokra vonatkozóan, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerint.

Or. en

Módosítás 471
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2018. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.
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bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

Or. es

Módosítás 472
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, amely a 
legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
becslésen alapuló tényezők alkalmazását.

Or. fr

Módosítás 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentésnek hatásvizsgálati 
elemzést kell tartalmaznia a 
bioüzemanyag-termelés által az erdészeten 
alapuló iparágakra és a fa elérhetőségére 
gyakorolt hatásokra vonatkozóan. A
jelentést adott esetben jogalkotási javaslat 
is kíséri, amely a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
fenntarthatósági kritériumokat vezet be a 
földterület használatát nem igénylő 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok alkalmazásának 
ösztönzésére vonatkozóan, a 2009/28/EK 
irányelv 3. cikke (4) bekezdésének d) 
pontja szerint.

Or. en

Módosítás 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 

1. A 25. cikk (2) bekezdésében említett 
tanácsadó eljárással összhangban a
Bizottság 2017. december 31-ig beszerzi a 



PE513.034v01-00 86/93 AM\937597HU.doc

HU

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

földhasználatnak a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
előállításához kapcsolódó közvetett 
megváltozására vonatkozó legfrissebb 
tudományos bizonyítékokat.

2. A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 2018. 
december 31-ig jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
többek között a földterület használatát 
nem igénylő alapanyagokból és nem 
élelmiszernövényekből előállított 
költséghatékony bioüzemanyagok 2020-ig 
terjedő elérhetőségére és a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállításával 
összefüggésben a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátásra 
vonatkozóan. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, amely a 
legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
becslésen alapuló tényezők alkalmazását, 
illetve felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból 
és nem élelmiszernövényekből előállított 
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bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) és e) pontja szerinti 
ösztönzők hatékonyságáról.

Or. en

Módosítás 475
Horst Schnellhardt

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a tudományos módszerekkel 
nyert legfrissebb irányadó bizonyítékok 
alapján felülvizsgálja, hogy az ezzel az 
irányelvvel bevezetett intézkedések 
mennyire hatékonyan korlátozzák a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállításával 
összefüggésben a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátást, 
és erről legkésőbb 2020. december 31-ig 
jelentésben számol be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A jelentést 
adott esetben jogalkotási javaslat is kíséri, 
amely a tudományos módszerekkel nyert 
legfrissebb irányadó bizonyítékok alapján 
2021. január 1-jétől beilleszti a megfelelő 
fenntarthatósági kritériumok közé a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátás becslésen alapuló 
tényezők alkalmazását, illetve 
felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból és 
nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról. A földhasználat közvetett 
megváltozásból eredő kibocsátás becsült 
értékével kapcsolatosan a 2017 előtt 
üzembe helyezett bioüzemanyag-üzemekre 
vonatkozóan az (1) bekezdésben 
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hivatkozott tényezők alkalmazása nem 
gyakorolhat olyan hatást, amelynek 
eredményeként az ott előállított 
bioüzemanyagokat olyan kategóriába 
sorolják, hogy azok már nem felelnek meg 
a fenntarthatósági kritériumoknak. 
Azonban ezt e bioüzemanyagok legalább 
45%-os kibocsátáscsökkentő hatásától kell 
függővé tenni. 2017 végéig ennek az 
előírásnak valamennyi bioüzemanyag-
üzemre vonatkozóan hatályba kell lépnie.

Or. de

Indokolás

A jogszabályhoz felhasznált tudományos bizonyítékoknak a tudományos módszerekkel 
összhangban kell lenniük. Ezért alapvető jelentőségűek a szakértői jelentések. Annak 
érdekében, hogy a fenntarthatósági kritériumokat kiegészítsék az ILUC-tényezőkkel, először ki 
kell mutatni azok piaci szinten megfelelőek. Ebben az esetben megfelelő szerzett jogi 
záradékokat kell a jogszabályba foglalni.

Módosítás 476
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, amely a 
legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb
2018. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, amely a 
legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
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becslésen alapuló tényezők alkalmazását, 
illetve felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból és 
nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

becslésen alapuló tényezők alkalmazását, 
illetve felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból és 
nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

Or. en

Módosítás 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Módosítás 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
legkésőbb 2017. december 31-ig 
jelentésben számol be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy 
az ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések mennyire hatékonyan:

– korlátozzák a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást;
– ösztönzik az innovatív technológiák 
kutatását és fejlesztését a tagállamokban, 
illetve veszik figyelembe annak 
szükségességét, hogy javítsák a piac dízel 
típusú üzemanyagokkal való ellátásának 
biztonságát.
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A jelentést adott esetben jogalkotási 
javaslat is kíséri, amely a legfrissebb 
irányadó tudományos bizonyítékok 
alapján 2021. január 1-jétől beilleszti a 
megfelelő fenntarthatósági kritériumok 
közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
becslésen alapuló tényezők alkalmazását, 
illetve felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból 
és nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

Or. fr

Indokolás

Az irányelv felülvizsgálatához kapcsolódó három célkitűzés egyike az újszerű 
bioüzemanyagok erőteljesebb piaci elterjedésének ösztönzése. A rendelkezések 
hatékonyságáról szóló bizottsági jelentésnek a felülvizsgálat ezen kulcsfontosságú 
szempontjára is ki kell térnie.

Módosítás 479
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, amely a 

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

bioüzemanyag-előállítás faiparágakra, a 
faerőforrások rendelkezésre állására és a 
biomasszát felhasználó ágazatokra 
gyakorolt hatását. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, amely a 
legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
becslésen alapuló tényezők alkalmazását, 
illetve felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból és 
nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

Or. fr

Módosítás 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A befektetőknek figyelembe kell venniük, 
hogy a bioüzemanyagok előállítási 
technológiái továbbra is fejlesztés alatt 
állnak, és a későbbiekben további 
intézkedések fogadhatók el a negatív 
hatások enyhítése érdekében.

Or. en

Módosítás 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [az elfogadás dátumától 
számított tizenkét hónapon belül] 
megfeleljenek. E rendelkezések szövegét 
haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [az elfogadás dátumától 
számított 2 éven belül] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
eljuttatják a Bizottsághoz.

Or. en

Módosítás 482
Jean-Pierre Audy

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő huszadik 
napon lép hatályba. A rendeletet a 
hatálybalépését követő három hónapon 
belül egységes szerkezetbe foglalt 
formában elérhetővé kell tenni.

Or. fr


