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Módosítás 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A melléklet törölve

Or. en

Módosítás 484
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 98/70/EK irányelv mellékletei a 
következőképpen módosulnak:

A 2009. április 23-i 2009/30/EK 
irányelvvel módosított 98/70/EK irányelv 
mellékletei a következőképpen 
módosulnak

Or. en

Indokolás

Az egyértelműség érdekében.

Módosítás 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – -a pont (új)
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
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lép:
„1. A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kitermelése vagy 
termesztése során keletkező 
kibocsátások;
edl = a földhasználat közvetlen
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és a disztribúció során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
révén a talaj szénmegkötő képességéből 
eredő kibocsátás-csökkentés;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
csökkentés; és
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkentés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en
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Indokolás

Az ILUC (eiluc) tényező bevezetése biztosítja, hogy az ÜHG-kibocsátáscsökkentéssel 
kapcsolatos kritérium betartásának megállapításakor figyelembe vegyék az ILUC 
kibocsátásokat.

Módosítás 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – -a pont (új)
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„1. A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kitermelése vagy 
termesztése során keletkező 
kibocsátások;
el = a földhasználat közvetlen
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások,
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és a disztribúció során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
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esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
révén a talaj szénmegkötő képességéből 
eredő kibocsátás-csökkentés;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
csökkentés; és
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkentés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – -a pont (új)
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„1. A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kitermelése vagy 
termesztése során keletkező 
kibocsátások;
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el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és a disztribúció során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
révén a talaj szénmegkötő képességéből 
eredő kibocsátás-csökkentés;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
csökkentés; és
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkentés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 488
Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 7, 8, 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
számítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
ahol:
el  = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott 
energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként, grammban 
kifejezve);
CSR  = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt figyelembe véve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy –
ha az későbbi – a nyersanyag előállítása 
előtt 20 évvel aktuális földhasználat;
CSA = a tényleges földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az 
esetekben, amikor a szénkészlet egy évnél 
hosszabb idő alatt halmozódik fel, a CSA 
értékét a 20 év elteltével vagy – ha az 
korábbi – a haszonnövény kifejlett 
állapotának elérésekor becsült 
területegységenkénti szénkészlet adja; 
valamint
P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból egységnyi területen 
évente előállított energia).”
b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. en
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Módosítás 489
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 7, 8, 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
számítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
ahol:
el  = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott 
energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként, grammban 
kifejezve);
CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy –
ha az későbbi – a nyersanyag előállítása 
előtt 20 évvel aktuális földhasználat;
CSA = a tényleges földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az 
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esetekben, amikor a szénkészlet egy évnél 
hosszabb idő alatt halmozódik fel, a CSA 
értékét a 20 év elteltével vagy – ha az 
korábbi – a haszonnövény kifejlett 
állapotának elérésekor becsült 
területegységenkénti szénkészlet adja;
P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból egységnyi területen 
évente előállított energia).”
b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. es

Módosítás 490
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 7, 8, 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell osztani 
20 évre. Az ilyen kibocsátások számítása 
során a következő szabályt kell alkalmazni:

„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell osztani 
20 évre. Az ilyen kibocsátások számítása 
során a következő szabályt kell alkalmazni:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
ahol: ahol:
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott energia 
egy egységére jutó CO2-egyenérték 
tömegeként, grammban kifejezve);

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott energia 
egy egységére jutó CO2-egyenérték 
tömegeként, grammban kifejezve);

CSR = a referencia-földhasználathoz CSR = a referencia-földhasználathoz 
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tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt figyelembe véve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy – ha 
az későbbi – a nyersanyag előállítása előtt 
20 évvel aktuális földhasználat;

tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt figyelembe véve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy – ha 
az későbbi – a nyersanyag előállítása előtt 
20 évvel aktuális földhasználat;

CSA = a tényleges földhasználathoz tartozó 
területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az esetekben, 
amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb 
idő alatt halmozódik fel, a CSA értékét a 20 
év elteltével vagy – ha az korábbi – a 
haszonnövény kifejlett állapotának 
elérésekor becsült területegységenkénti 
szénkészlet adja; valamint

CSA = a tényleges földhasználathoz tartozó 
területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az esetekben, 
amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb 
idő alatt halmozódik fel, a CSA értékét a 20 
év elteltével vagy – ha az korábbi – a 
haszonnövény kifejlett állapotának 
elérésekor becsült területegységenkénti 
szénkészlet adja;

P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból egységnyi területen 
évente előállított energia).”

P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból egységnyi területen 
évente előállított energia); valamint
eB = 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz olyan 
bioüzemanyagokra, amelyek esetében a 
biomasszát a termelésbe visszaállított, 
degradálódott földterületről nyerik, és a 8. 
pontban felsorolt feltételek teljesülnek.”

b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 491
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – b a pont (új)
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„19a. A kinyerés vagy termelés során 
keletkező (eec), a földhasználat közvetlen 
megváltozásából (el) és a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő (eiluc) 
kibocsátást hozzá kell rendelni a 
társtermékekhez, azok energiatartalma 
alapján. A társtermékekhez hozzárendelt 
kibocsátások a főterméknek tulajdonított 
kibocsátások kiegészítésének 
tekintendők.”

Or. en

Módosítás 492
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – b a pont (új)
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„19a. A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátást (eiluc) 
2017. december 31-ig nullának kell 
tekinteni, 2018. január 1-jétől pedig az V. 
melléklet szerint kell kiszámítani.”

Or. en

Indokolás

E tényező kiszámítási módszerét a többi módszerrel együtt kell azonosítani az egyértelműség 
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és a könnyű hivatkozhatóság érdekében, és külön kell utalni a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátások 2018-tól kezdődő integrálására.

Módosítás 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – b a pont (új)
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„19a. A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátást (eiluc) 
az V. melléklet szerint kell kiszámítani.”

Or. en

Módosítás 494
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„V. melléklet
A. rész: A bioüzemanyagok előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mértéke

Alapanyagcsopor
t

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
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(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított 
bioüzemanyagoknál úgy kell tekinteni, 
hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) a IV. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

Or. en

Indokolás

Lásd a 7a. cikk (6) bekezdéséhez és a 7b. cikk (2) bekezdéséhez tartozó indokolást.

Módosítás 495
Pilar Ayuso
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

V. melléklet
„A. rész: A bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók alapanyagainak 
előállítása kapcsán a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás becsült mértéke

Alapanyagcsopor
t

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
kapcsán úgy kell tekinteni, hogy nem 
merül fel kibocsátás a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
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erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7.
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

Or. es

Módosítás 496
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. rész: A bioüzemanyagok előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mértéke

A. rész: A bioüzemanyagok előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mértéke

Alapanyagcsopor
t

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

A növényi keményítők, cukrok és/vagy 
mezőgazdasági termelésből eredő 
zsírsavak átalakításából származó 
bioüzemanyagokhoz a földhasználat 
közvetett megváltozása miatti becsült 
kibocsátást kell kapcsolni, amit a 
Bizottság határoz meg az adott évre 
vonatkozóan.

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények 

12 A földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás becslése céljából a 
következő szabályokat kell alkalmazni:

Cukornövények 13 A földhasználat közvetett megváltozása 
által okozott szénkészlet-változásokból 
eredő éves bruttó kibocsátás (Egross iluc 
global) becslése az alábbiak szerint 
történik:

Olajnövények 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
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dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

ahol:
LUCglobal = a bioüzemanyag-termelés 
évét (referenciaév) megelőző év globális 
fölhasználat-változása (becsült 
területegységben kifejezve (ha));
∑ dLUCglobal = az előző év összesített 
globális közvetlen földhasználat-változása 
bioüzemanyag-termelés céljából (becsült 
területegységben kifejezve (ha));
CSRW = az előző évben világszerte 
újonnan megművelt területek korábbi 
szénkészlete (a becsült CO2-mennyiség 
tonnában kifejezve, a talajra és a 
növényzetre vonatkozóan);
CSAW = az előző évben világszerte 
újonnan megművelt területek jelenlegi 
szénkészlete (a CO2-mennyiség tonnában 
kifejezve, a talajra és a növényzetre 
vonatkozóan); Azokban az esetekben, 
amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb 
idő alatt halmozódik fel, a CSAW értékét 
a 20 év elteltével vagy – ha az korábbi – a 
haszonnövény kifejlett állapotának 
elérésekor becsült területegységenkénti 
szénkészlet adja;
A földhasználat közvetett megváltozása 
által okozott szénkészlet-változásokból 
eredő éves nettó kibocsátás (Enet iluc 
global) számítása az alábbiak szerint 
történik:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
ahol:
Enet iluc global = a földhasználat 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátás (a becsült CO2-egyenérték 
tömegeként, tonnában kifejezve), a becslés 
bizonytalansága miatt 20%-os csökkentést 
alkalmazva;
A földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő, egységnyi bioüzemanyag-
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energiából származó kibocsátás becslése 
céljából a következő szabályt kell 
alkalmazni:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
ahol:
FSbiofuels = az előző évben 
bioüzemanyaggá alakított alapanyagok 
(növényi keményítők, cukrok és/vagy 
mezőgazdasági termelésből eredő 
zsírsavak tonnában kifejezett becsült) 
mennyisége elosztva a referenciaévet 
megelőző évben globálisan termelt 
haszonnövény-kultúra (tonnában 
kifejezett becsült) mennyiségével;
Enbiofuels = az előző év globálisan 
megtermelt bioüzemanyag-mennyiségének 
energiatartalma (az alsó fűtőértéken 
meghatározott becsült energiatartalom 
gigajoule-ban kifejezve).
1000 = átváltási együttható t/GJ-ból 
g/MJ-ba

Or. en

Indokolás

A IV. melléklet C. része 7. pontjában szereplő módszertannal összhangban álló módszer 
bevezetése a földhasználat közvetett megváltozása által okozott kibocsátásnak a 
bioüzemanyagok termelése céljából felhasznált alapanyagok alapján történő becslésére.

Módosítás 497
Bas Eickhout, 

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 2 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet – A rész – 4 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem élelmezési célú 
energianövények

15
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Or. en

Módosítás 498
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;

a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok és az e melléklet A. részében 
szereplő olyan alapanyagok, amelyek 
esetében a referenciaévre vonatkozóan 
nincs meghatározva a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő becsült 
kibocsátás.

Or. en

Indokolás

A IV. melléklet C. része 7. pontjában szereplő módszertannal összhangban álló módszer 
bevezetése a földhasználat közvetett megváltozása által okozott kibocsátásnak a 
bioüzemanyagok termelése céljából felhasznált alapanyagok alapján történő becslésére.

Módosítás 499
Jo Leinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) forgalomba nem hozott alapanyagok, 
amelyeket helyi szinten termeltek meg 
elsősorban a mezőgazdasági üzem belső 
céljaira használt közúti gépjárművek és 
nem közúton közlekedő, mozgó 
munkagépek üzemeltetése céljából;
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Or. en

Módosítás 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – -a pont (új)
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„1. A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kitermelése vagy 
termesztése során keletkező 
kibocsátások;
edl = a földhasználat közvetlen
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és a disztribúció során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
révén a talaj szénmegkötő képességéből 
eredő kibocsátás-csökkentés;
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eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
csökkentés; és
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkentés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Indokolás

Az ILUC (eiluc) tényező bevezetése biztosítja, hogy az ÜHG-kibocsátáscsökkentéssel 
kapcsolatos kritérium betartásának megállapításakor figyelembe vegyék az ILUC 
kibocsátásokat.

Módosítás 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – -a pont (új)
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„1. A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kitermelése vagy 
termesztése során keletkező 
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kibocsátások;
el = a földhasználat közvetlen
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások,
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és a disztribúció során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
révén a talaj szénmegkötő képességéből 
eredő kibocsátás-csökkentés;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
csökkentés; és
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkentés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – -a pont (új)
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
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lép:
„1. A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kitermelése vagy 
termesztése során keletkező 
kibocsátások;
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészlet-változásokból eredő 
éves kibocsátások;
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott szénkészlet-
változásokból eredő éves kibocsátások;
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és a disztribúció során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
révén a talaj szénmegkötő képességéből 
eredő kibocsátás-csökkentés;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
csökkentés; és
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkentés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en
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Módosítás 503
Britta Reimers

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet – C rész – 7, 8, 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
számítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
ahol:
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott 
energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként, grammban 
kifejezve);
CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy –
ha az későbbi – a nyersanyag előállítása 
előtt 20 évvel aktuális földhasználat;
CSA = a tényleges földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az 
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esetekben, amikor a szénkészlet egy évnél 
hosszabb idő alatt halmozódik fel, a CSA
értékét a 20 év elteltével vagy – ha az 
korábbi – a haszonnövény kifejlett 
állapotának elérésekor becsült 
területegységenkénti szénkészlet adja; 
valamint
P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból vagy folyékony bio-
energiahordozókból egységnyi területen 
évente előállított energia).”
b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet – C rész – 7, 8, 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
számítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
ahol:
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott 
energia egy egységére jutó CO2-
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egyenérték tömegeként, grammban 
kifejezve);
CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy –
ha az későbbi – a nyersanyag előállítása 
előtt 20 évvel aktuális földhasználat;
CSA = a tényleges földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az 
esetekben, amikor a szénkészlet egy évnél 
hosszabb idő alatt halmozódik fel, a CSA 
értékét a 20 év elteltével vagy – ha az 
korábbi – a haszonnövény kifejlett 
állapotának elérésekor becsült 
területegységenkénti szénkészlet adja;
P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból vagy folyékony bio-
energiahordozókból egységnyi területen 
évente előállított energia).”
b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. es

Módosítás 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet – C rész – 7, 8, 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
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lép:
„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
számítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
ahol:
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott 
energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként, grammban 
kifejezve);
CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy –
ha az későbbi – a nyersanyag előállítása 
előtt 20 évvel aktuális földhasználat;
CSA = a tényleges földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az 
esetekben, amikor a szénkészlet egy évnél 
hosszabb idő alatt halmozódik fel, a CSA
értékét a 20 év elteltével vagy – ha az 
korábbi – a haszonnövény kifejlett 
állapotának elérésekor becsült 
területegységenkénti szénkészlet adja; 
valamint
P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból vagy folyékony bio-
energiahordozókból egységnyi területen 
évente előállított energia).”
b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. en
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Módosítás 506
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
98/70/EK irányelv
V melléklet – C rész – 7, 8, 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:

„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell osztani 
20 évre. Az ilyen kibocsátások számítása 
során a következő szabályt kell alkalmazni:

„7. A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell osztani 
20 évre. Az ilyen kibocsátások számítása 
során a következő szabályt kell alkalmazni:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
ahol: ahol:

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott energia 
egy egységére jutó CO2-egyenérték 
tömegeként, grammban kifejezve);

el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott energia 
egy egységére jutó CO2-egyenérték 
tömegeként, grammban kifejezve);

CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt figyelembe véve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy – ha 
az későbbi – a nyersanyag előállítása előtt 
20 évvel aktuális földhasználat;

CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt figyelembe véve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy – ha 
az későbbi – a nyersanyag előállítása előtt 
20 évvel aktuális földhasználat;

CSA = a tényleges földhasználathoz tartozó 
területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az esetekben, 
amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb 
idő alatt halmozódik fel, a CSA értékét a 20 

CSA = a tényleges földhasználathoz tartozó 
területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az esetekben, 
amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb 
idő alatt halmozódik fel, a CSA értékét a 20 
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év elteltével vagy – ha az korábbi – a 
haszonnövény kifejlett állapotának 
elérésekor becsült területegységenkénti 
szénkészlet adja; valamint

év elteltével vagy – ha az korábbi – a 
haszonnövény kifejlett állapotának 
elérésekor becsült területegységenkénti 
szénkészlet adja;

P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból egységnyi területen 
évente előállított energia).”

P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból egységnyi területen 
évente előállított energia); valamint
eB = 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz olyan 
bioüzemanyagokra, amelyek esetében a 
biomasszát a termelésbe visszaállított, 
degradálódott földterületről nyerik, és a 8. 
pontban felsorolt feltételek teljesülnek.”

b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 507
Riikka Pakarinen

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – b a pont (új)
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 11. pont a következő albekezdéssel 
egészül ki:
„Amennyiben az üzemanyag-előállító 
üzemben máshol előállított, a 15. cikkben 
említett származási garancia körébe 
tartozó megújuló villamosenergiát 
használnak, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás intenzitását nullának kell 
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tekinteni. Az előállító üzemben előállított 
megújuló villamosenergia 
üvegházhatásúgázkibocsátás-intenzitását 
is nullának kell tekinteni.”

Or. en

Indokolás

Támogatni kell az előállító üzemeket, hogy energiaforrásként megújuló energiát 
használjanak, amennyiben az üzem máshol előállított energiát használ. Ebből a régió 
megújuló energiát használó üzemeinek is haszna lenne, mert nőne a megújuló energia iránti 
kereslet.

Módosítás 508
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – b a pont (új)
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 16. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
16. A kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből vagy 
hőtöbbletből eredő kibocsátás-csökkenést 
[...] csak az olyan üzemanyag-előállító 
rendszerek által termelt többlet villamos 
energia vagy hő vonatkozásában lehet 
figyelembe venni, amelyek kogenerációs 
elven működnek, kivéve ha a 
kogenerációhoz használt üzemanyag a 
mezőgazdasági növényi maradványon 
kívüli társtermék. Ennek a többlet 
villamos energiának vagy hőnek az 
elszámolásához a kogenerációs egység 
méretét úgy kell tekinteni, hogy az 
megegyezik az ahhoz szükséges 
minimális mérettel, hogy a kogenerációs 
egység szolgáltatni tudja az üzemanyag 
termeléshez szükséges hőt vagy villamos 
energiát. Az ezzel a többlet villamos 
energiával vagy hővel összefüggésben 
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keletkező üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarítást úgy kell tekinteni, hogy az 
megegyezik azzal a mennyiségű 
üvegházhatású gázzal, amelyet 
megegyező mennyiségű villamos 
energiának vagy hőnek a kogenerációs 
egységben használttal azonos 
üzemanyaggal történő előállítása során 
bocsátanának ki.

Or. en

Indokolás

A 2004/8/EK irányelv célja az elsődleges energia iránti igény csökkentése a CHP-erőművek 
előmozdítása révén, amennyiben van kereslet hasznos többlethőre. Észak-Európában 
egyértelműen van igény hasznos többlethőre. Az irányelv értelmében el kell ismerni, hogy a 
hatékony CHP-erőművek a bioüzemanyag-termelés részét képezik. Az elosztási módszert tehát 
oly módon kell kiegészíteni, hogy a megújuló energiáról szóló irányelvben meghatározott 
kibocsátás-számítási kritériumokon belül kiterjedjen a hasznos többlethőre is.

Módosítás 509
Anne Delvaux

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – b a pont (új)
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„19a. A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátást (eiluc) 
2017. december 31-ig nullának kell 
tekinteni, 2018. január 1-jétől pedig a 
VIII. melléklet szerint kell kiszámítani.”

Or. en

Indokolás

E tényező kiszámítási módszerét a többi módszerrel együtt kell azonosítani az egyértelműség 
és a könnyű hivatkozhatóság érdekében, és külön kell utalni a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátások 2018-tól kezdődő integrálására.
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Módosítás 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – b a pont (új)
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész – 19 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„19a. A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátást (eiluc) a 
VIII. melléklet szerint kell kiszámítani.”

Or. en

Módosítás 511
Britta Reimers

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„VIII. melléklet
A. rész: A bioüzemanyagok előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mértéke

Alapanyagcsopor
t

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 

12
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keményítőben 
gazdag növények 

Cukornövények 13

Olajnövények 55

B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított 
bioüzemanyagoknál úgy kell tekinteni, 
hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) a IV. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

Or. en

Indokolás

Mindaddig, amíg nincsenek kellően alátámasztott tudományos bizonyítékok (lásd a 3. cikket) 
a földhasználat megváltozásával és annak közvetett hatásaival kapcsolatosan, nem lenne 
következetes lépés az ILUC-tényezék alkalmazása a számításokban.

Módosítás 512
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„VIII. melléklet
A. rész: A bioüzemanyagok előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mértéke

Alapanyagcsopor
t

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított 
bioüzemanyagoknál úgy kell tekinteni, 
hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület lép. Ebben az esetben a 
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földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) a IV. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

Or. en

Módosítás 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„VIII. melléklet
A. rész: A bioüzemanyagok előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mértéke

Alapanyagcsopor
t

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
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kategóriákból előállított 
bioüzemanyagoknál úgy kell tekinteni, 
hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) a IV. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

Or. en

Módosítás 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„VIII. melléklet
„A. rész: A bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók alapanyagainak 
előállítása kapcsán a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás becsült mértéke

Alapanyagcsopor
t

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
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kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
kapcsán úgy kell tekinteni, hogy nem 
merül fel kibocsátás a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

Or. es

Módosítás 515
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont



PE513.035v01-00 38/99 AM\937598HU.doc

HU

98/70/EK irányelv
VIII melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. rész: A bioüzemanyagok előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mértéke

A. rész: A bioüzemanyagok előállítása 
kapcsán a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mértéke

Alapanyagcsopor
t

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

A növényi keményítők, cukrok és/vagy 
mezőgazdasági termelésből eredő 
zsírsavak átalakításából származó 
bioüzemanyagokhoz a földhasználat 
közvetett megváltozása miatti becsült 
kibocsátást kell kapcsolni, amit a 
Bizottság határoz meg az adott évre 
vonatkozóan.

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények 

12 A földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás becslése céljából a 
következő szabályokat kell alkalmazni:

Cukornövények 13 A földhasználat közvetett megváltozása 
által okozott szénkészlet-változásokból 
eredő éves bruttó kibocsátás (Egross iluc 
global) becslése az alábbiak szerint 
történik:

Olajnövények 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

ahol:
LUCglobal = a bioüzemanyag-termelés 
évét (referenciaév) megelőző év globális 
fölhasználat-változása (becsült 
területegységben kifejezve (ha));
∑ dLUCglobal = az előző év összesített 
globális közvetlen földhasználat-változása 
bioüzemanyag-termelés céljából (becsült 
területegységben kifejezve (ha));
CSRW = az előző évben világszerte 
újonnan megművelt területek korábbi 
szénkészlete (a becsült CO2-mennyiség 
tonnában kifejezve, a talajra és a 
növényzetre vonatkozóan);
CSAW = az előző évben világszerte 
újonnan megművelt területek jelenlegi 
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szénkészlete (a CO2-mennyiség tonnában 
kifejezve, a talajra és a növényzetre 
vonatkozóan); Azokban az esetekben, 
amikor a szénkészlet egy évnél hosszabb 
idő alatt halmozódik fel, a CSAW értékét 
a 20 év elteltével vagy – ha az korábbi – a 
haszonnövény kifejlett állapotának 
elérésekor becsült területegységenkénti 
szénkészlet adja;
A földhasználat közvetett megváltozása 
által okozott szénkészlet-változásokból 
eredő éves nettó kibocsátás (Enet iluc 
global) számítása az alábbiak szerint 
történik:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
ahol:
Enet iluc global = a földhasználat 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátás (a becsült CO2-egyenérték 
tömegeként, tonnában kifejezve), a becslés 
bizonytalansága miatt 20%-os csökkentést 
alkalmazva.
A földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő, egységnyi bioüzemanyag-
energiából származó kibocsátás becslése 
céljából a következő szabályt kell 
alkalmazni:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
ahol:
FSbiofuels = az előző évben 
bioüzemanyaggá alakított alapanyagok 
(növényi keményítők, cukrok és/vagy 
mezőgazdasági termelésből eredő 
zsírsavak tonnában kifejezett becsült) 
mennyisége elosztva a referenciaévet 
megelőző évben globálisan termelt 
haszonnövény-kultúra (tonnában 
kifejezett becsült) mennyiségével;
Enbiofuels = az előző év globálisan 
megtermelt bioüzemanyag-mennyiségének 
energiatartalma (az alsó fűtőértéken 
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meghatározott becsült energiatartalom 
gigajoule-ban kifejezve).
1000 = átváltási együttható t/GJ-ból 
g/MJ-ba

Or. en

Indokolás

Az V. melléklet 7. pontjában szereplő módszertannal összhangban álló módszer bevezetése a 
földhasználat közvetett megváltozása által okozott kibocsátásnak a bioüzemanyagok termelése 
céljából felhasznált alapanyagok alapján történő becslésére.

Módosítás 516
Bas Eickhout

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont
2009/28/EK irányelv
VIII melléklet – A rész – táblázat – 4 a sor (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Nem élelmezési célú 
energianövények

15

Or. en

Módosítás 517
Christa Klaß

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;

a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok és az e melléklet A. részében 
szereplő olyan alapanyagok, amelyek 
esetében a referenciaévre vonatkozóan 
nincs meghatározva a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő becsült 
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kibocsátás.

Or. en

Indokolás

Az V. melléklet 7. pontjában szereplő módszertannal összhangban álló módszer bevezetése a 
földhasználat közvetett megváltozása által okozott kibocsátásnak a bioüzemanyagok termelése 
céljából felhasznált alapanyagok alapján történő becslésére.

Módosítás 518
Jo Leinen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) forgalomba nem hozott alapanyagok, 
amelyeket helyi szinten termeltek meg 
elsősorban a mezőgazdasági üzem belső 
céljaira használt közúti gépjárművek és 
nem közúton közlekedő, mozgó 
munkagépek üzemeltetése céljából;

Or. en

Módosítás 519
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
VIII a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szöveg a következő VIIIa. 
melléklettel egészül ki:
„A. A jóváhagyott nemzeti rendszerben –
a Bizottság által jóváhagyott eljárásokon 
keresztül – a következőket kell a 
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földhasználat közvetett megváltozása 
nélkül előállított biomasszának 
minősíteni:
1. másodvetésként olyan területen 
termesztett biomassza, amelyet korábban 
nem használtak másodvetésű növény 
termesztésére;
2. az e melléklet B. részében részletesen 
leírt, olyan hozamnövekedésbõl származó 
biomassza, amely a bioüzemanyag-ágazat 
keresletének hiányában nem jönne létre;
B. A termesztési intenzitás növekedésének 
elemzése
1. A nemzeti rendszerben a biomassza az 
adott tagállam (vagy nemzeti rendszert 
benyújtani kívánó harmadik ország) 
szántóföldjeinek legalább 1%-án 
termesztett egyes növényfajták esetében 
legfeljebb olyan mennyiségben 
tanúsítható a földhasználat közvetett 
megváltozása nélkül előállított 
biomasszaként, amennyivel az adott 
növény B.4. részben meghatározott 
mennyisége meghaladja annak a B.3. 
részben meghatározott mennyiségét.
2. Az állam minden olyan növényfajta 
esetében, amelyet 2008-ban az adott 
tagállam (vagy nemzeti rendszert 
benyújtani kívánó harmadik ország) 
szántóföldjeinek legalább 1%-án 
termesztettek, kiszámítja az adott 
növénynek az ország területén elért éves 
hozamnövekedését, oly módon, hogy a 
kiinduló hároméves gördülő átlag és a 
végső hároméves gördülő átlag 
segítségével kiszámítja a megnövekedett 
hozamot.
a) A kiinduló hároméves gördülő átlag az 
adott növény 1997-es, 1998-as és 1999-es 
hektáronkénti átlagos mennyisége.
b) A végső hároméves gördülő átlag az 
adott növény 2006-os, 2007-es és 2008-as 
hektáronkénti átlagos mennyisége.
c) A vélelmezett éves hozam az a 
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hozamnövekedés (százalékban kifejezve), 
amely a hozamnak a kiinduló hároméves 
gördülő átlagról kilenc év alatt a végső 
hároméves gördülő átlagra való 
növekedésébõl következne. Ha e számítás 
eredménye nulla vagy negatív szám, a 
vélelmezett éves hozam az adott növény 
tekintetében nulla.
3. Minden tagállam (vagy nemzeti 
rendszert benyújtani kívánó harmadik 
ország) táblázatot készít minden olyan 
növényfajtáról, amelyet az adott 
országban 2008-ban a szántóföldek 
legalább 1%-án termesztettek; ebben a 
táblázatban abból a feltevésből indulnak 
ki, hogy a 2007-es hozam az adott növény 
esetében a végső hároméves gördülő 
átlaggal egyezik meg, majd az adott 
növény várható hozamait úgy számítják ki 
2008-tól kezdődően 2020-ig minden évre, 
hogy a hozamot évente megnövelik az 
adott növény vélelmezett éves hozamával. 
A tagállam (vagy nemzeti rendszert 
benyújtani kívánó harmadik ország) ezt az 
adott évre vonatkozó becsült hozamot 
megszorozza azon szántóföldek tényleges 
nagyságával, amelyeken az adott évben az 
adott növényt termesztik.
4. Valamely növény tényleges hozama 
minden évben a tagállam (vagy nemzeti 
rendszert benyújtani kívánó harmadik 
ország) által az adott növény tekintetében 
a területén elért, véglegesen megállapított 
átlagos hektáronkénti hozam. Az állam ezt 
az adott évre vonatkozó tényleges hozamot 
megszorozza azon szántóföldek tényleges 
nagyságával, amelyen az adott évben az 
adott növényt termesztik.”

Or. en

Indokolás

Lásd a (4) preambulumbekezdéshez és az új (4a) preambulumbekezdéshez tartozó indokolást.
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Módosítás 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
VIII a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A szöveg a következő IX. melléklettel 
egészül ki:
VIIIa. melléklet
Újszerű bioüzemanyagoknak az alábbi 
bioüzemanyagok tekintendők:
Olyan biológiai anyag, amelynek esetében 
a releváns alternatív felhasználások 
jelentős metán- vagy dinitrogén-oxid-
kibocsátással járnak anélkül, hogy 
hasznosítható energia jönne létre.

Or. sv

Módosítás 521
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányelv a következő IX. melléklettel 
egészül ki:

törölve

„IX. melléklet
A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) algák;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
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részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma;
e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;
g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád;
j) szőlőtörköly és borseprő;
k) dióhéj;
l) háncs és héj;
m) kukoricacső;
n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.
B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) használt sütőolaj;
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

Or. de
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Indokolás

A IX. (új) mellékletet egy külön módosítás tartalmazza.

Módosítás 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányelv a következő IX. melléklettel 
egészül ki:

törölve

„IX. melléklet
A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) algák;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma;
e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;
g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád;
j) szőlőtörköly és borseprő;
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k) dióhéj;
l) háncs és héj;
m) kukoricacső;
n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.
B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
o) használt sütőolaj;
p) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
q) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
r) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

Or. it

Módosítás 523
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányelv a következő IX. melléklettel 
egészül ki:

törölve

„IX. melléklet
A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) algák;
b) vegyes kommunális hulladék
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biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma;
e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;
g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád;
j) szőlőtörköly és borseprő;
k) dióhéj;
l) háncs és héj;
m) kukoricacső;
n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.
B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) használt sütőolaj;
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 524
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányelv a következő IX. melléklettel 
egészül ki:

törölve

„IX. melléklet
A. A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) algák;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma;
e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;
g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád;
j) szőlőtörköly és borseprő;
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k) dióhéj;
l) háncs és héj;
m) kukoricacső;
n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.
B. A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) használt sütőolaj;
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

Or. fr

Módosítás 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányelv a következő IX. melléklettel 
egészül ki:

törölve

IX. melléklet
A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) algák;
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b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma;
e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;
g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád;
j) szőlőtörköly és borseprő;
k) dióhéj;
l) háncs és héj;
m) kukoricacső;
n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.
B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken
beszámítandó alapanyagok listája
a) használt sütőolaj;
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

Or. sv
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Módosítás 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3. Az irányelv a következő IX. melléklettel 
egészül ki:

törölve

„IX. melléklet
A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) algák;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma;
e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
(f) pálmaolajprés effluense és 
pálmatermés üres héja;
g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád;
j) szőlőtörköly és borseprő;
k) dióhéj;
l) háncs és héj;
m) kukoricacső;
n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.
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B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) használt sütőolaj;
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok; 
c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök 
kivételével.„

Or. en

Indokolás

A szöveg helyébe lép egy, a közlekedési célú újszerű megújuló energiaforrásokról szóló 
melléklet.

Módosítás 527
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX. melléklet IX. melléklet
A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. rész: „A 2009/28/EK irányelv 3. cikk
(4) bekezdés d) pontjának i. alpontjában 
említett 2%-os célérték eléréséhez 
hozzájáruló alapanyagok:

a) algák; a) algák;

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 

b) biomassza kommunális hulladékból, 
amelynek nem képezi részét a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 



PE513.035v01-00 54/99 AM\937598HU.doc

HU

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;

kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
újrahasznosítási célok hatálya alá tartozó, 
külön gyűjtött háztartási hulladék;

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma; d) szalma;

e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap; e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;
g) tallolaj-szurok; g) tallolaj-szurok;

h) nyers glicerin; h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád; i) kipréselt cukornád;

j) szőlőtörköly és borseprő; j) szőlőtörköly és borseprő;
k) dióhéj; k) dióhéj;

l) háncs és héj; l) háncs és héj;
m) kukoricacső; m) kukoricacső;

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

na) pálmaolajprés effluense és 
pálmatermés üres héja;

a) használt sütőolaj; nb) használt sütőolaj;
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. kategóriába 
sorolt állati eredetű zsírok;

nc) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. kategóriába 
sorolt állati eredetű zsírok;

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

nd) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

ne) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

Or. de
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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 528
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX. melléklet IX. melléklet

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. rész: A 3. cikk d) pontja i. alpontjában
meghatározott célérték teljesítéséhez 
hozzájáruló alapanyagok listája

a) algák; a) (autotróf) algák;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;

b) biomassza felhalmozódott kommunális
hulladékból, amelynek nem képezi részét a 
hulladékokról és egyes irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2008. november 
19-i 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
újrahasznosítási célok hatálya alá tartozó, 
külön gyűjtött háztartási hulladék;

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma; d) szalma;

e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap; e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

g) tallolaj-szurok; g) tallolaj-szurok;

h) nyers glicerin; h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád; i) kipréselt cukornád;
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j) szőlőtörköly és borseprő; j) szőlőtörköly és borseprő;
k) dióhéj; k) dióhéj;

l) háncs és héj; l) háncs és héj;
m) kukoricacső; m) kukoricacső;

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája
a) használt sütőolaj; na) használt sütőolaj;
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. kategóriába 
sorolt állati eredetű zsírok;

nb) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. kategóriába 
sorolt állati eredetű zsírok;

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

nc) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

nd) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

Or. de

Indokolás

A többszörös számítások statisztikai szempontból megkérdőjelezhetők, mivel „virtuális” 
bioüzemanyagokat állítanak elő, és azt az illuziót keltik, hogy teljesültek a környezetvédelmi 
célkitűzések.

Módosítás 529
Gilles Pargneaux

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az Európai Bizottságnak szem előtt kell 
tartania, hogy a IX. mellékletben 
meghatározott együtthatók értéke nem 
minden termék esetében megfelelő, és a 
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jogbizonytalanság megelőzése érdekében 
a kérdés további megvitatására van 
szükség.

Or. fr

Módosítás 530
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

a) algák; a) algák;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladékok és maradékanyagok 
biomasszahányada, a hulladékokról és 
egyes irányelvek hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 
2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) 
bekezdésében meghatározott 
újrahasznosítási célok hatálya alá tartozó, 
külön gyűjtött hulladék kivételével;

d) szalma; d) a mezőgazdaságból és a 
mezőgazdasággal kapcsolatos iparágakból 
származó hulladékok és maradékanyagok 
biomasszahányada, például kipréselt 
cukornád, héj, háncs és héj, szőlőtörköly, 
borseprő és kukoricacső;

e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap; e) az erdőgazdálkodásból és az 
erdőgazdálkodással kapcsolatos 
iparágakból származó hulladékok és 
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maradékanyagok biomasszahányada, 
például fakéreg, levelek, tűlevelek, ágak, 
lombkorona, fűrészpor és faforgács, 
szulfit szennylúg, acetátoldat, lignin és 
tallolaj;

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

g) tallolaj-szurok;

h) nyers glicerin;

i) kipréselt cukornád;

j) szőlőtörköly és borseprő;
k) dióhéj;
l) háncs és héj;
m) kukoricacső;
n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

Or. en

Indokolás

Egy pozitív részletes lista nem lehet teljes, hiszen nem tartalmazza azokat az alapanyagokat, 
amelyekből ma még ismeretlen eljárás révén lehet második generációs bioüzemanyagokat 
termelni. Az alapanyagok szélesebb körét felölelő, általánosabb fogalommeghatározásokra 
van szükség az újszerű bioüzemanyagokkal kapcsolatos innováció ösztönzése érdekében. Az 
irányelvben az erdőgazdálkodás esetében nem szükséges különbséget tenni a fa különböző 
hányadai között, mert ezt a piacra kell bízni.

Módosítás 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

a) algák; a) algák;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biomasszahányada;

d) szalma;

e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap; e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;
g) tallolaj-szurok; g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin; h) nyers glicerin;

i) kipréselt cukornád;

j) szőlőtörköly és borseprő; j) szőlőtörköly és borseprő;

k) dióhéj; 

(l) háncs és héj; l) lignocellulóz-tartalmú anyagok, köztük 
szalma, kipréselt cukornád, dióhéj, háncs 
és héj, valamint kukoricacső;

(m) kukoricacső;
(n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

Or. en

Indokolás

Az újszerű bioüzemanyagok piaci térnyerésének ösztönzése érdekében a lignocellulóz-
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tartalmú anyagokat egy és ugyanazon pontban kell szerepeltetni, valamint meg kell említeni a 
cukornövényeket is, mivel a cukor nem csupán élelmezési célú, hanem az erjedésen alapuló 
biotechnológiák egyik anyaga is, amely nélkülözhetetlen szerepet játszik az újszerű biodízel 
előállításával kapcsolatos innováció terén (ezért is kell kizárni az etanolt).

Módosítás 532
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. rész: Az újszerű bioüzemanyagok 
listája: A következő alapanyagokból 
származó bioüzemanyagok újszerű 
bioüzemanyagoknak minősülnek:

Or. es

Módosítás 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. rész: Az újszerű bioüzemanyagok 
bővített listája. A következő 
alapanyagokból származó 
bioüzemanyagok újszerű 
bioüzemanyagoknak minősülnek:

Or. en

Indokolás

Hosszú távú befektetési stabilitásra van szükség az újszerű bioüzemanyagokba való 
befektetéshez. A hulladékok és maradékanyagok szélesebb körű használata gyakran további 
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befektetéseket tesz szükségessé. A tagállamok közötti mesterséges piaci akadályok 
kialakulásának megelőzése végett fontos felsorolni a bioüzemanyag-termeléshez 
felhasználható hulladékokat és maradékanyagokat az irányelv IX. mellékletében. Ez fokozná 
az újszerű bioüzemanyagokhoz szükséges befektetési stabilitást. A következő módosításokról 
célszerű lenne egyetlen csomagban szavazni.

Módosítás 534
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. rész: A 3. cikk (5) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítéséhez 
hozzájáruló alapanyagok listája:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítéséhez 
hozzájáruló alapanyagok listája
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Or. en

Módosítás 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó hulladék és 
maradékanyagok listája

Or. en

Módosítás 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) algák; a) (autotróf) algák;

Or. en

Módosítás 538
Corinne Lepage

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – a a pont (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) baktériumok

Or. fr

Módosítás 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) baktériumok

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 540
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (1) bekezdésében meghatározott
elkülönített gyűjtés alá tartozó, külön 
gyűjtött háztartási hulladék;
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háztartási hulladék;

Or. en

Indokolás

A körülményektől függően a vegyes kommunális hulladék biomasszahányadának integrálása 
még a külön gyűjtött háztartási hulladék kizárása esetén is arra ösztönözheti a helyi 
önkormányzatokat, hogy hagyjanak fel az elkülönített hulladékbegyűjtéstől, és a szelektálás 
nélkül begyűjtött hulladékot alakítsák át energiává, ezáltal pedig nem tudnák elérni a fém, a 
műanyag, a papír és az üveg elkülönített gyűjtésével kapcsolatosan rögzített 2015-ös célt, és 
eltérnének hulladékokról szóló irányelvben rögzített hulladékhierarchiától.

Módosítás 541
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (1) bekezdésében meghatározott
elkülönített gyűjtés alá tartozó, külön 
gyűjtött háztartási hulladék;

Or. en

Módosítás 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;

b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, többek között külön 
gyűjtött biohulladék, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött egyéb
háztartási hulladék és visszanyert papír;

Or. en

Indokolás

A visszanyert papír üzemanyagok nyersanyagaként való felhasználása forráshatékonysági 
szempontból nem megalapozott. A visszanyert papír gyűjtése és fenntartható hasznosítása 
például a papír nyersanyagaként munkahelyeket teremt a régióban, ezt a lehetőséget pedig 
nem szabad veszni hagyni. Az elkülönített biohulladék tekintetében a Bizottság szövege nem 
világos, ezért a használhatóság érdekében azt egyértelműsíteni kell.

Módosítás 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biológiailag lebomló 
hányada;

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokról szóló 2009/28/EK irányelvvel való összhang biztosítása 
érdekében, amely esetében az ipari hulladék biológiailag lebomló hányada már a biomassza 
meghatározásában szerepel a 2. cikk e) pontjában.
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Módosítás 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biomasszahányada, kivéve 
abban az esetben, ha annak ipari célokra 
történő újrahasznosítása technológiai és 
gazdasági szempontból megvalósítható;

Or. en

Módosítás 545
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék, kis- és nagykereskedelmi 
hulladék, valamint termelési hulladék
biomasszahányada, a 2008/98/EK irányelv 
11. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott elkülönített gyűjtés alá 
tartozó hulladék kivételével;

Or. en

Módosítás 546
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladékok biomasszahányada, a 
hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
cikke (2) bekezdésében meghatározott 
újrahasznosítási célok hatálya alá tartozó, 
külön gyűjtött hulladék kivételével;

Or. en

Indokolás

A körülményektől függően az ipari hulladék biomasszahányadának integrálása arra 
ösztönözheti a hulladék termelőit és a helyi önkormányzatokat, hogy hagyjanak fel az 
elkülönített hulladékbegyűjtéstől, és a szelektálás nélkül begyűjtött hulladékot alakítsák át 
energiává, ezáltal pedig nem tudnák elérni a fém, a műanyag, a papír és az üveg elkülönített 
gyűjtésével kapcsolatosan rögzített 2015-ös célt, és eltérnének hulladékokról szóló 
irányelvben rögzített hulladékhierarchiától.

Módosítás 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék, kis- és nagykereskedelmi 
hulladék, valamint termelési hulladék
biomasszahányada;

Or. en

Indokolás

A forráshatékonyság szempontjából elő kell mozdítani az ipari hulladék, kis- és 
nagykereskedelmi hulladék, valamint termelési hulladék széles skálájának hasznosítását a 
bioüzemanyag-előállításban.
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Módosítás 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biomasszahányada, 
ideértve a növényi extraktumokat, a 
melaszt, a halfeldolgozásból származó 
hulladékokat, a hallisztgyártás 
maradékanyagait, a vágóhídi hulladékot 
és a húsfeldolgozásból származó 
hulladékokat;

Or. en

Módosítás 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szalma; d) szalma és a zöldterületek 
karbantartásából származó biomassza;

Or. en

Módosítás 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
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2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap; e) állati eredetű trágya, trágyalé, 
hígtrágya, baromfitrágya, halürülék és 
szennyvíziszap;

Or. en

Módosítás 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

törölve

Or. en

Módosítás 552
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/29/EK irányelv
IX melléklet – A rész – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

törölve

Or. en
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Módosítás 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

f) pálmaolajprés effluense, elhasznált 
(olajos) derítőföld, pálmaolajiszap és 
pálmatermés üres héja;

Or. en

Módosítás 554
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tallolaj-szurok; g) szennylúg és származékai, például 
lignin, és tallolaj-szurok, kivéve azokat, 
amelyek esetében a hulladékhierarchia 
alapján értékesebb kereskedelmi 
felhasználás is létezik, például a nyers 
tallolajat;

Or. en

Indokolás

Mielőtt energiatermelésre használnák fel a hulladékokat és maradékanyagokat, ezeket a 
hulladékhierarchiának megfelelően más, kereskedelmi szempontból életképes célokra kell 
megpróbálni felhasználni. Ezért tér ki a módosítás a nyers tallolajra.

Módosítás 555
Eija-Riitta Korhola
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tallolaj-szurok; g) A cellulóz- és papíripar feldolgozási 
maradványai, például a szulfit szennylúg, 
a nyers szulfátszappan, a nyers tallolaj és 
a tallolaj-szurok;

Or. en

Indokolás

A cellulóz- és papírgyárak esetében számos olyan technológiai maradékanyag keletkezik, 
amelyek nagymértékben alkalmasak az újszerű bioüzemanyagok előállítására. Valamennyi 
hányad ugyanabból az elsődleges folyamatból származik, és ezért valamennyi hányad a 
bizottsági javaslat A. részének mellékletében szereplő tallolaj-szurokhoz hasonló technológiai 
maradékanyag. Minden ugyanolyan eredetű technológiai maradékanyagot ugyanúgy kell 
kezelni.

Módosítás 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) tallolaj-szurok; g) szennylúg és származékai, például 
nyers szulfátszappan, lignin, nyers tallolaj 
és tallolaj-szurok;

Or. en

Indokolás

A cellulózgyártási folyamat valamennyi maradékanyagát azonos módon kellene kezelni. A 
folyamat maradékanyagai az újszerű bioüzemanyagok előállítása szempontjából jelentős 
potenciállal rendelkeznek.
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Módosítás 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) kipréselt cukornád; törölve

Or. en

Módosítás 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

j) szőlőtörköly és borseprő; j) törköly és kipréselt cukornád, ideértve a 
cukornádat, a cukorrépát, a szőlőtörkölyt 
és a borseprőt;

Or. en

Módosítás 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – l pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) háncs és héj; l) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok – a magvak kinyeréséből és 
tisztításából eredő maradékanyagok (héj,
háncs, pelyva, kukoricacső, stb.);

Or. en

Módosítás 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) kukoricacső; törölve

Or. en

Módosítás 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

törölve

Or. en

Módosítás 562
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

törölve

Or. en

Módosítás 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

n) fakéreg, ágak, levelek;

Or. en

Módosítás 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

n) fakitermelési maradékanyag, például
fakéreg, ágak, lombkorona, kisméretű fa,
levelek, fűrészpor és faforgács.

Or. en
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Indokolás

Az erdészeti munkák és fakitermelés során keletkező különböző hulladékokat ugyanúgy kell 
kezelni. Ez elősegíti a vidék és a régiók fejlődését, ugyanis az erdészeti munkák során 
keletkező hulladékot az üzemanyag-előállítás alapanyagaként értékesíteni lehet.

Módosítás 565
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

n) fakéreg, ágak, lombkoronák, levelek, 
fűrészpor és faforgács;

Or. en

Módosítás 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.

n) fakéreg, ágak, gyérítési termékek,
levelek, fűrészpor és faforgács.

Or. en

Módosítás 567
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
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2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) biokémiai termelés maradékanyagai;

Or. en

Módosítás 568
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nb) cefre;

Or. en

Módosítás 569
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nc) fel nem használt élesztő;

Or. en

Módosítás 570
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
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2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nd) savó;

Or. en

Módosítás 571
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) használt sütőolaj;

Or. es

Módosítás 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) használt sütőolaj;

Or. fr

Indokolás

A használt sütőolajból előállított üzemanyagok kifejlesztésére irányuló kutatás ígéretesnek 
tűnik, potenciális energetikai és környezetvédelmi hatékonyságuk az irányelv 2. mellékletében 
felsorolt alapanyagokból készült bioüzemanyagokéhoz hasonlítható. Ezen termékek esetében 
tehát, az igazságosság és arányosság elvei alapján, a 2. mellékletben felsorolt 
alapanyagokéval egyenlő fejlesztési támogatást kellene biztosítani.
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Módosítás 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) használt sütőolaj;

Or. en

Módosítás 574
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ne) használt sütőolaj;

Or. en

Módosítás 575
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nb) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
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tanácsi rendelet1 szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
__________________
HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. es

Módosítás 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nb) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
__________________
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. en

Módosítás 577
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nf) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
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tanácsi rendelet1 szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
__________________
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. en

Módosítás 578
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nc) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

Or. es

Módosítás 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nc) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

Or. en

Módosítás 580
Sari Essayah
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ng) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

Or. en

Módosítás 581
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nd) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével;

Or. es

Módosítás 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nb) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével;

Or. en
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Indokolás

A lignocellulózt ugyanúgy kell számítani, mint más fából származó alapanyagokat, mivel 
ennek sincs ILUC-hatása.

Módosítás 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nd) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével;

Or. en

Módosítás 584
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n h pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nh) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök, furnérrönkök és fapép 
kivételével;

Or. en

Módosítás 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
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2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n e pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ne) az olajkémiai, biodízel-, növényolaj-
finomító, élelmiszer-feldolgozó és 
állatizsír-feldolgozó iparágakból származó 
trigliceridek, szabad zsírsavak és zsírsav-
desztillátumok, valamint az előírásoknak 
nem megfelelő olajok;

Or. en

Módosítás 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n f pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

nf) nem emberi fogyasztásra szánt zsírok;

Or. en

Módosítás 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – n g pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ng) technikai kukoricaolaj;

Or. en
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Módosítás 588
Vladko Todorov Panayotov

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – A rész – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A mezőgazdasági maradékanyagok 
esetében csak a talajerózióval és a 
biológiai sokféleség csökkenésével 
szembeni védekezéshez szükséges 
mennyiségen felüli mennyiséget kell 
figyelembe venni a számításokban. Az 
erdőgazdasági maradékanyagok esetében 
csak a biológiai sokféleség csökkenésével 
szembeni védekezéshez szükséges 
mennyiségen felüli mennyiséget kell 
figyelembe venni a számításokban.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 589
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából négyszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

törölve

Or. es
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Módosítás 590
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség B. részre abban az esetben, ha a többszörös elszámolásnak csak egy szintje 
van.

Módosítás 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

törölve

Or. en

Módosítás 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

törölve

Or. en

Módosítás 593
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítéséhez 
hozzájáruló alapanyagok listája:

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó hulladék és 
maradékanyagok listája

Or. en

Módosítás 595
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) használt sütőolaj; törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség B. részre abban az esetben, ha a többszörös elszámolásnak csak egy szintje 
van. Ez a rendelkezés ezért áthelyezhető az A. részbe.

Módosítás 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) használt sütőolaj; törölve

Or. fr
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Indokolás

A használt sütőolajból előállított üzemanyagok kifejlesztésére irányuló kutatás ígéretesnek 
tűnik, potenciális energetikai és környezetvédelmi hatékonyságuk az irányelv 2. mellékletében 
felsorolt alapanyagokból készült bioüzemanyagokéhoz hasonlítható. Ezen termékek esetében 
tehát, az igazságosság és arányosság elvei alapján, a 2. mellékletben felsorolt 
alapanyagokéval egyenlő fejlesztési támogatást kellene biztosítani.

Módosítás 597
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) használt sütőolaj; törölve

Or. es

Módosítás 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) használt sütőolaj; törölve

Or. en

Módosítás 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
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2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács. E maradékanyagoknak a cikk 
(4) bekezdésében meghatározott célérték 
teljesítéséhez való hozzájárulása a 
fenntarthatósági kritériumok uniós 
szinten történő elfogadását követően az 
energiatartalmuk kétszeresével azonosnak 
tekintendő.

Or. en

Módosítás 600
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség B. részre abban az esetben, ha a többszörös elszámolásnak csak egy szintje 
van. Ez a rendelkezés ezért áthelyezhető az A. részbe.

Módosítás 601
Pilar Ayuso
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;

törölve

Or. es

Módosítás 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;

törölve

Or. en

Módosítás 603
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

törölve

Or. en

Módosítás 604
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség B. részre abban az esetben, ha a többszörös elszámolásnak csak egy szintje 
van. Ez a rendelkezés ezért áthelyezhető az A. részbe.

Módosítás 605
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

törölve

Or. fr
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Módosítás 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

törölve

Or. en

Módosítás 607
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

törölve

Or. es

Módosítás 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

törölve

Or. en
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Módosítás 609
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok, a hulladékokról és egyes 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 
irányelv 11. cikke (2) bekezdésében 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
hulladék kivételével;

Or. en

Indokolás

A körülményektől függően a nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagok integrálása arra 
ösztönözheti a hulladék termelőit és a helyi önkormányzatokat, hogy hagyjanak fel az 
elkülönített hulladékbegyűjtéstől, és a szelektálás nélkül begyűjtött hulladékot alakítsák át 
energiává, ezáltal pedig nem tudnák elérni a fém, a műanyag, a papír és az üveg elkülönített 
gyűjtésével kapcsolatosan rögzített 2015-ös célt, és eltérnének hulladékokról szóló 
irányelvben rögzített hulladékhierarchiától.

Módosítás 610
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok, például a bioenergia-termelés 
céljára szántóföldön termesztett, 
élelmiszernek nem minősülő 
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energianövényekből eredő valamennyi 
biomassza, ideértve az energianádat, az 
egyéb energiafüveket, a cirok 
élelmiszernek nem minősülő változatait és 
az ipari kendert;

Or. en

Módosítás 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú
anyagok;

c) nem élelmezési célú cellulóz- és 
hemicellulóztartalmú anyagok;

Or. en

Módosítás 612
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

törölve

Or. en

Indokolás

Nincs szükség B. részre abban az esetben, ha a többszörös elszámolásnak csak egy szintje 
van. Ez a rendelkezés ezért áthelyezhető az A. részbe.
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Módosítás 613
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

törölve

Or. fr

Módosítás 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

törölve

Or. en

Módosítás 615
Pilar Ayuso

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

törölve

Or. es
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Módosítás 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

törölve

Or. en

Módosítás 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

d) lignocellulóz-tartalmú anyagok, kivéve 
az olyan fűrészrönköket és 
furnérrönköket, amelyeknek egyéb ipari 
célokra történő újrahasznosítása 
technológiai és gazdasági szempontból 
megvalósítható, valamint az egyéb ipari 
célokra újrahasznosító valamennyi 
lignocellulóz-tartalmú maradékanyagot;

Or. en

Módosítás 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) az élelmiszertermelésre nem alkalmas 
degradálódott földterületek, 
mezőgazdasági szempontból értéktelen 
területek és marginális területek 
biomasszahányada;

Or. en

Módosítás 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet – B rész – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

db) a kommunális hulladékból eredő 
biomassza, ideértve a romlott 
élelmiszereket, az élelmiszerboltok 
hulladékait, valamint a konyhai, éttermi 
és étkezdei hulladékokat;

Or. en

Módosítás 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
IX a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A szöveg a következő IXa. melléklettel 
egészül ki:
„IXa. melléklet
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Közlekedési célú újszerű megújuló 
energiaforrások
Fenntarthatósági biztosítékok
A tagállamok biztosítékokat írnak elő a 
hulladékok és a maradékanyagok 
felhasználására vonatkozóan annak 
biztosítása érdekében, hogy a közlekedési 
célú üzemanyagként történő felhasználás 
megfeleljen a 2008/98/EK irányelvben 
foglaltak szerinti hulladékhierarchiának –
megelőzés, újrahasználatra való
előkészítés és újrafeldolgozás az 
energetikai hasznosítás előtt –, és hogy 
biztosított legyen a lépcsőzetes 
felhasználás.
A biotikus források felhasználása 
tekintetében a tagállamok biztosítékokat 
vezetnek be a biológiai sokféleség 
védelmében és az ökoszisztéma-
szolgáltatások leépülésével, illetve 
csökkenésével szemben, valamint a 
jelenlegi felhasználási módoktól való 
olyan eltérés megakadályozása érdekében, 
amely közvetve vagy közvetlenül 
negatívan hatna a biológiai sokféleségre, 
a talajra vagy az általános 
szénkörforgásra.
A tagállamok által elfogadott 
fenntarthatósági biztosítékok 
függvényében az alábbi alapanyagok 
alkalmazhatók a 3. cikk (4) bekezdése 
szerinti újszerű, közlekedési célú 
energiatermelés céljára:
A. rész:
– algák;
– nem biológiai eredetű, folyékony vagy 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok.
B. rész:
– vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról és egyes irányelvek 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK irányelv 11. 
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cikke (2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
– ipari hulladék biomasszahányada;
– szalma;
– állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
– tallolaj-szurok;
– nyers glicerin;
– szőlőtörköly és borseprő;
– dióhéj;
– háncs és héj;
– kukoricacső;
– fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács;
– nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
– lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök 
kivételével.”

Or. en

Indokolás

A IX. melléklet A. részében szereplő algákat és nem biológiai eredetű, folyékony és gáznemű, 
megújuló energiaforrásból származó üzemanyagokat, valamint az eletromos járművek és 
CCU-k megújuló energiáját (például ipari hulladékgázok felhasználása mikrobiális 
fermentáció táplálására folyékony vagy gáz halmazállapotú üzemanyag előállítás céljából) a 
energiatartalmuk négyszeres értékén veszik figyelembe az újszerű közlekedési energiaforrások 
3%-os célértékéhez közeledve. A használt sütőolajak és állati zsírok esetében nincs szükség 
ösztönzőre az üzemanyag-minőségi irányelvban és a megújuló energiáról szóló irányelvben 
meghatározott átfogó célkitűzéseken túlmenően.


