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PR_COD_1amCom

Az eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
*** Egyetértési eljárás

***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat)
***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat)

***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat)

(Az eljárás típusa a jogszabálytervezetben javasolt jogalaptól függ.)

A jogszabálytervezet módosításai

A Parlament módosításaiban a jogszabálytervezet módosításait félkövér dőlt
betűkkel jelölik. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes osztályoknak, 
hogy a jogszabálytervezet mely részeiben javasolnak javításokat a szöveg 
véglegesítése érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások esetén 
egy adott nyelvi változatban). Az ilyen jellegű módosítási javaslatokat az 
érintett osztályok hagyják jóvá.

A jogszabálytervezettel módosítani kívánt, már létező jogszabályra 
vonatkozó valamennyi módosítás fejléce egy harmadik és egy negyedik sort 
is tartalmaz, amelyekben a létező jogszabály, illetve érintett rendelkezésének 
megjelölése található. Egy már létező jogszabály Parlament által módosítani 
kívánt – ám a jogszabálytervezet által nem módosított – rendelkezésének 
idézett részei félkövér betűkkel szerepelnek. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...].
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2012)0595),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 
192. cikkének (1) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát 
benyújtotta a Parlamenthez (C7-0337/2012),

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság ...-i véleményére1,

– a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

– tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Fejlesztési Bizottság, a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság, a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 
véleményére (A7-0000/2013),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, (4) Ha egy korábban élelmiszer-, 

                                               
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 
területet bioüzemanyag-termelésre 
állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt vagy a 
termelés intenzitásának növelésével, vagy 
pedig más földterületek mezőgazdasági 
művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 
utóbbi esetben beszélünk a földhasználat 
közvetett megváltozásáról, és amikor nagy 
mennyiségű szénkészlettel rendelkező 
földterületről van szó, a változás jelentős 
mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után. A 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő.

takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 
területet bioüzemanyag-termelésre 
állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt
továbbra is ki kell elégíteni. Ezt a 
keresletet vagy a termelés intenzitásának a 
mezőgazdasági termelékenység fokozása 
révén történő növelésével lehet kielégíteni 
– még akkor is, ha ez negatív környezeti 
hatásokkal járhat, beleértve a 
biodiverzitás csökkenését, a vízhiányt, a 
talajeróziót és a víz- és talajszennyezést –,
vagy pedig más földterületek 
mezőgazdasági művelés alá vonásával. Az 
utóbbi esetben beszélünk a földhasználat 
közvetett megváltozásáról, és amikor nagy 
mennyiségű szénkészlettel rendelkező 
földterületről van szó, a változás jelentős 
mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után, valamint a bidovierzitás tekintetében 
magas értékkel rendelkező földek esetében 
a biodiverzitás csökkenését 
eredményezheti. A 98/70/EK és a 
2009/28/EK irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő.

Or. fr

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 
(6) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (6) bekezdése rendelkezik a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
az üvegházhatást okozó gázok 
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kibocsátására gyakorolt hatása 
figyelembevételéről és a szóban forgó 
hatás kezelésére alkalmas intézkedésekről, 
figyelembe véve a már meglévő 
beruházások védelmének szükségességét 
is. 

Or. fr

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet 
tagállami előrejelzései, valamint a 
különböző bioüzemanyag-alapanyagokhoz 
a földhasználat közvetett megváltozása 
kapcsán köthető kibocsátások becslései 
alapján valószínűsíthető, hogy az 
üvegházhatást okozó gázoknak a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátása jelentős mértékű, és 
részben vagy akár teljesen közömbösítheti
az egyes bioüzemanyagok használata révén 
elérhető ÜHG-kibocsátásmegtakarítást.
Mindez annak tudható be, hogy 2020-ra a 
bioüzemanyagot várhatóan teljes 
egészében olyan földterületen termesztett 
növényekből állítják majd elő, amely az 
élelmiszer- és takarmánypiacokat 
szolgálhatná ki. Az ilyen jellegű 
kibocsátás csökkentése vonatkozásában
indokolt különbséget tenni a növények 
különböző csoportjai, így az olajnövények, 
a gabonafélék, a cukornövények és a 
keményítőtartalmú növények között.

(5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet 
tagállami előrejelzései, valamint a 
különböző bioüzemanyag-alapanyagokhoz 
a földhasználat közvetett megváltozása 
kapcsán köthető kibocsátások becslései 
alapján az üvegházhatást okozó gázoknak a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátása jelentős mértékű, és 
részben vagy akár teljesen közömbösítheti 
az egyes bioüzemanyagok használata révén 
elérhető ÜHG-kibocsátáscsökkentést.
Mindez annak tudható be, hogy 2020-ra a 
bioüzemanyagot várhatóan teljes 
egészében olyan földterületen termesztett 
növényekből állítják majd elő, amely az 
élelmiszer- és takarmánypiacokat 
szolgálhatná ki. Ezenfelül a 
bioüzemanyagok fogyasztásának 
növekedése a tagállamokban az
élelmiszerárak volatilitásának egyik 
kiváltó tényezője, és következményekkel 
járhat a globális élelmiszerbiztonság 
vonatkozásában. Ezért figyelembe kell 
venni a földhasználat közvetett 
megváltozását annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós politikák 
megújuló energiákkal és az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzéseit 
ne ássák alá e potenciális 
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emisszióforrások. A földhasználat 
közvetett megváltozásának csökkentése
érdekében indokolt különbséget tenni a 
növények különböző csoportjai, így az 
olajnövények, a gabonafélék, a 
cukornövények és a keményítőtartalmú 
növények között.

Or. fr

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például hulladékokból 
vagy algákból előállított bioüzemanyagok 
használatával az üvegházhatást okozó 
gázok nagy mennyiségének kibocsátása 
takarítható meg, mivel esetükben alacsony 
a földhasználat közvetett megváltozásának 
kockázata, és közvetlenül nem versengenek 
élelmiszer- és takarmánypiaci 
termőterületért. Helyénvaló ennek 
megfelelően ezen újszerű bioüzemanyagok 
termelésének fokozását ösztönözni, 
ugyanis jelenleg a piacon nem állnak 
rendelkezésre nagy mennyiségben, részben 
azért, mert a már megszilárdult 
élelmiszernövény-alapú bioüzemanyag-
technológiákkal kell versenybe szállniuk az 
állami támogatásokért. További ösztönzést 
kell adni az újszerű bioüzemanyagok 
súlyozásának növelésével is, hogy a 
hagyományos bioüzemanyagokhoz képest 
nagyobb arányban vegyenek részt a 
2009/28/EK irányelv közlekedéssel 
kapcsolatban meghatározott 10 %-os 
célértékének teljesítésében. Ennek kapcsán 
arra kell törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például hulladékokból 
vagy algákból előállított bioüzemanyagok 
használatával az üvegházhatást okozó 
gázok nagy mennyiségének kibocsátása 
előzhető meg, mivel esetükben alacsony a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kockázata, és közvetlenül nem versengenek 
élelmiszer- és takarmánypiaci 
termőterületért. Helyénvaló ennek 
megfelelően ezen újszerű bioüzemanyagok 
termelésének fokozását ösztönözni, 
ugyanis jelenleg a piacon nem állnak 
rendelkezésre nagy mennyiségben, részben 
azért, mert a már megszilárdult 
élelmiszernövény-alapú bioüzemanyag-
technológiákkal kell versenybe szállniuk az 
állami támogatásokért. További ösztönzést 
kell adni az újszerű bioüzemanyagok 
súlyozásának növelésével is, hogy a 
hagyományos bioüzemanyagokhoz képest 
nagyobb arányban vegyenek részt a 
2009/28/EK irányelv közlekedéssel 
kapcsolatban meghatározott 10 %-os 
célértékének teljesítésében. Ennek kapcsán 
arra kell törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó politikai 
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politikai keretben csak azok az újszerű 
bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg. A bioalapú ipari ágazatok hosszú 
távú versenyképességének biztosítása 
érdekében és összhangban az „Innováció 
a fenntartható növekedésért:

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

Or. fr

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú 
versenyképességének biztosítása érdekében 
és összhangban az „Innováció a 
fenntartható növekedésért: az európai 
biogazdaság” című 2012. évi közleménnyel 
és az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervével, Európa-
szerte támogatást adva az integrált és 
változatos termékszerkezettel rendelkező 
biofinomítóknak, a 2009/28/EK 
irányelvben előrevetített ösztönzőket 
célszerű oly módon megállapítani, hogy 
előnyhöz juttassák a bioüzemanyag célú 
felhasználáson kívül egyéb jelentős 
gazdasági értékkel nem rendelkező
biomassza-alapanyagokat.

(7) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú 
versenyképességének biztosítása érdekében 
és összhangban az „Innováció a 
fenntartható növekedésért:az európai 
biogazdaság” című 2012. évi közleménnyel 
és az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervével, Európa-
szerte támogatást adva az integrált és 
változatos termékszerkezettel rendelkező 
biofinomítóknak, a 2009/28/EK 
irányelvben előrevetített ösztönzőket 
célszerű oly módon megállapítani, hogy 
előnyhöz juttassák a bioüzemanyag célú 
felhasználáson kívül egyéb jelentős 
gazdasági értékkel nem rendelkező
biomassza-alapanyagok felhasználását.
Hasonlóan fontos annak biztosítása, hogy 
a hulladékkal kapcsolatos uniós politikák 
koherensek maradjanak, valamint hogy e 
hulladékok tekintetében alkalmazásra 
kerüljön a 2008/98/EK irányelv 4. 
cikkében meghatározott 
hulladékhierarchia. Nem szabad 
semmilyen negatív, a szóban forgó 
irányelv megfelelő alkalmazását gátló 
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ösztönzőt létrehozni.

Or. fr

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra 
való váltás előkészítéseként és a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő általános hatások 2020-ig történő 
minimalizálásához helyénvaló korlátozni 
a 2009/28/EK irányelv VIII. mellékletének 
A. részében, illetve a 98/70/EK irányelv V. 
mellékletének A. részében meghatározott 
élelmiszernövényekből nyert 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK 
irányelvben foglalt célértékek 
teljesítéséhez beszámítható mennyiségét. 
Az említett bioüzemanyagok 
használatának általános korlátozása 
nélkül a gabonafélékből és egyéb, 
keményítőben gazdag növényekből, 
cukornövényekből és olajnövényekből 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az előállított első generációs bioüzemanyag volumene felső határának meghatározása 
indokolt, de azt nem szabad megkülönböztetés nélkül alkalmazni, azaz oly módon kell 
elvégezni, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének számításakor figyelembe kell 
venni a földhasználat közvetett változását jelző tényezőt.



PR\932900HU.doc 11/73 PE508.236v01-00

HU

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének új d) 
pontjában meghatározott 5%-os korlát 
nincs hatással arra, hogy az egyes 
tagállamok milyen általuk választott úton 
érik el, hogy teljesüljön a hagyományos 
bioüzemanyagoknak az általános 10%-os 
célértéken belüli arányára vonatkozó 
előírás. Ennek köszönhetően a 2013 vége 
előtt már üzemelő létesítményekben 
előállított bioüzemanyagok piaca továbbra 
is teljesen nyitott marad. Ez az irányelv-
módosítás tehát nincs hatással az ilyen 
létesítmények üzemeltetőinek jogos 
elvárásaira.

törölve

Or. fr

Indokolás

Az előállított első generációs bioüzemanyag volumene felső határának meghatározása 
indokolt, de azt nem szabad megkülönböztetés nélkül alkalmazni, azaz oly módon kell 
elvégezni, hogy az ÜHG-kibocsátás csökkentésének számításakor figyelembe kell venni a 
földhasználat közvetett változását jelző tényezőt.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A földhasználat közvetett
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mennyiségéről a bioüzemanyagokból 
származó ÜHG-kibocsátás kapcsán a
98/70/EK és a 2009/28/EK irányelv szerint 
végzett jelentéstétel alkalmával indokolt 
beszámolni. A további földterületek 
bevonását nem igénylő alapanyagokból
(például hulladékokból) készült 

(11) Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére és a
bioüzemanyagokra vonatozó uniós 
célkitűzések pontosságának és 
integritásának biztosítása érdekében a 
2009/28/EK és a 98/70/EK irányelvbven 
említett fenntarthatósági kritériumok 
értelmében előírt ÜHG-
kibocsátáscsökkentések kiszámításakor 



PE508.236v01-00 12/73 PR\932900HU.doc

HU

bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

figyelembe kell venni a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátásokat. A 98/70/EK irányelv 7a.
cikkének (2) bekezdésében megállapított 
célkitűzések eléréséhez is szükség van a
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások elszámolására az 
olyan bioüzemanyagok termelésének 
ösztönzése érdekében, amelyek csak 
kisebb mértékben eredményezik a 
földhasználat közvetett megváltozását. A
további földterületek bevonását nem 
igénylő alapanyagokból (például 
hulladékokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

Or. fr

Indokolás

A földhasználat közvetett változását jelző tényezőnek az ÜHG-kibocsátás számításában való 
figyelembevétele lehetővé teszi, hogy eltekintsünk a csak enyhe negatív hatást kifejtő 
bioüzemanyagok szankcionálásától, valamint hogy ösztönözzük azon bioüzemanyagok 
előállítását, amelyek az ÜHG-kibocsátások legjelentősebb csökkentését eredményezik.

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A megújuló energiára vonatkozó 
célkitűzéseknek a közlekedés területén 
való, a földhasználat változásához kötődő 
negatív hatások csökkentése mellett 
történő elérése érdekében ösztönözni kell 
a megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia használatát és az 
energiahatékonyságot. A tagállamoknak 
tehát az energiahatékonyság fokozására 
és a közlekedési ágazat teljes 
energiafogyasztásának csökkentésére kell 
törekedniük, egyúttal támogatva az 
elektromos járművek piaci térnyerését és a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
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villamos energia használatának a 
közlekedési rendszerekben való 
elterjedését. Továbbá engedélyezni kell a 
tagállamok számára a jelenleg az energia-
részarányuk részben vagy egészben a 
gabonafélékből, keményítőben, cukorban 
gazdag növényekből, olajnövényekből és 
egyéb, szántóföldön termesztett 
energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok révén történő elérésére 
szolgáló forrásaik átcsoportosítását a 
megújuló energiák részarányának 
növelése felé, különös tekintettel a 
bizonyítottan megújuló és fenntartható 
szélenergiára, napenergiára, árapály-
energiára és geotermikus energiára.

Or. fr

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11b) Az erdők széles körű környezeti, 
gazdasági, társadalmi és alapvető 
szolgáltatási előnyöket biztosítanak az 
emberiség számára, így a biodiverzitás és 
az ökoszisztémák fenntartását, valamint az 
éghajlati rendszer védelmét. Az erdei 
biomassza – ezen belül a papírpépben, 
építőiparban, a fűtés és elektromosság 
terén való felhasználás céljával keresett fa 
és erdészeti maradványtermékek – iránti 
egyre növekvő igény, melyet számos 
régióban az intézmények és a kormányzás 
nem megfelelő működése súlyosbít, káros
hatással van a fenntartható 
erdőgazdálkodásra, és az erdőirtás és az 
erdőpusztulás révén fenyegeti a 
biodiverzitást. Ugyanez elmondható a 
vizes élőhelyekről is. A jelenleg érvényben 
lévő fenntarthatósági kritériumokat nem 
ezeknek a fenyegetéseknek a kezelésére 
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hozták létre. A szóban forgó egyedi 
problémák – különösen az erdőpusztulás 
problémájának – megoldására alkalmas 
fenntarthatósági kritériumok hiányában 
csak abban az esetben szabadna meglévő 
erdőkből, egyéb erdősített területről és 
vizes élőhelyekről származó 
alapanyagokat felhasználni a 
bioüzemanyagok vagy folyékony bio-
energiahordozók előállítására, ha 
bizonyítható ezek fenntarthatósága. Mivel 
a bioüzemanyagok termelését célzó 
ültetvények azzal a kockázattal járnak, 
hogy a földhasználat közvetett 
megváltoztatásával kibocsátásokat 
generálnak, ezzel a kockázattal a 
fenntarthatósági kritériumok szintjén is 
foglalkozni kell. 

Or. fr

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
11 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11c) A földek bioüzemanyag-termelési 
célú felhasználása nem vezethet a helyi 
közösségek és őslakosok elvándorlásához. 
Az Unióhoz tartozó földeket tehát egyedi 
védelem alá kellene vonni.

Or. fr

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
11 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11d) Megfelelő intézkedéseket kellene 
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hozni a már végrehajtott beruházások 
biztosítására. Ezért a jelenlegi termelés 
egy részét ideiglenesen mentesíteni kell az 
ezen irányelv által felülvizsgált, az ÜHG-
kibocsátásra vonatkozó előírások alól. Ez 
az irányelv tehát nincs hatással az érintett 
létesítmények üzemeltetőinek jogos 
elvárásaira.

Or. fr

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
11 e preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11e) A 98/70/EK és 2009/28/EK 
irányelvek különböző módon kezelik az 
alapanyagokat, attól függően, hogy azok a 
hulladék, a maradvány vagy a társtermék 
kategóriájába tartoznak-e. Ugyanakkor e 
kategóriák definíciójának jelenlegi hiánya 
bizonytalanságot szül, ami a hatékony 
alkalmazás és megfelelés gátjává válhat. 
Ezért el kellene készíteni a szóban forgó 
különböző kategóriákba tartozó 
alapanyagok tájékoztató jellegű jegyzékét. 

Or. fr

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) Annak érdekében, hogy a 2009/28/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 

(19) Annak érdekében, hogy a 2009/28/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
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működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a 3. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott célérték 
teljesítése szempontjából többször 
beszámítható bioüzemanyag-alapanyagok 
listája, a közlekedési célú üzemanyagok 
energiatartalma, a legelőterületek 
különösen fajgazdag területté való 
minősítésének kritériumai és földrajzi 
behatárolása, a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás 
számításának módszertana, és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a 3. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott célérték 
teljesítése szempontjából többször 
beszámítható bioüzemanyag-alapanyagok 
listája, a közlekedési célú üzemanyagok 
energiatartalma, a hulladékhierarchia 
tiszteletben tartására vonatkozó szabályok, 
a legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás számításának módszertana, és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Or. fr

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
mértékben bizonyulnak hatékonynak az 
ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
korlátozásában, és a hatások 
minimalizálása érdekében további 
módszereket határozhat meg, adott esetben 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. január 
1-jei hatállyal bevezetve a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő ÜHG-
kibocsátási tényezők alkalmazását.

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
mértékben bizonyulnak hatékonynak az 
ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
korlátozásában, és a hatások 
minimalizálása érdekében további 
módszereket határozhat meg, adott esetben 
a korszerű bioüzemanyagok 
fenntarthatóságának biztosítását célzó 
intézkedéseket vezetve be a
fenntarthatósági rendszerbe.

Or. fr
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Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„(9a) „nem élelmezési célú, 
cellulóztartalmú anyagok”: nem 
élelmezési célú energianövények, 
melyeket bioenergia termelésére szolgáló 
földeken termesztenek, így a miscanthus, 
egyéb fajta energiafüvek, a cirok és az 
ipari kender egyes fajtái, kivéve a magas 
lignintartalmú fajokat, például a fákat.”

Or. fr

Módosítás 17

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1a) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„(9b)„nem élelmezési célú, lignocellulóz 
tartalmú anyagok”: termesztett fás szárú 
energianövények, például rövid 
életciklusú sarjerdők vagy rövid 
élettartamú szilvikultúrák.”

Or. fr



PE508.236v01-00 18/73 PR\932900HU.doc

HU

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 b pont (új)
98/70/EK irányelv
2 cikk – 9 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1b) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„(9c) „a földhasználat közvetlen 
megváltozása”: a földhasználat 
megváltozása az IPCC által használt hat 
földterület-kategória (erdészeti földterület, 
legelőterület, szántóföld, vizes élőhely, 
település vagy egyéb földterület), továbbá 
az évelő növényi kultúrákat magában 
foglaló hetedik kategória között, mely 
utóbbiba az olyan, többnyári növényi 
kultúrák tartoznak, amelyek szárát vagy 
törzsét általában nem takarítják be évente, 
pl. a rövid életciklusú sarjerdő és az 
olajpálma.”

Or. fr

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – -1 c pont (új)
98/70/EK irányelv
2 cikk – 9 d pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1c) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„(9d) nem biológiai eredetű, folyékony 
vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok”: a 
bioüzemanyagok kivételével azon 
gáznemű vagy folyékony üzemanyagok, 
amelyek energiatartalma a biomasszától 
eltérő megújuló energiaforrásokból 
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származik, és amelyek a közlekedés 
területén kerülnek felhasználásra.”

Or. fr

Indokolás

Az előadó azon, nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok státuszának egyértelművé tételét javasolja, amelyek tekintetében a 
Bizottság négyszeres beszámítást javasol. Ugyanis a „Power-to-Gas” vagy „Power-to-
Liquid” technológiák a jövőben kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a közlekedési ágazat 
szén-dioxid-mentesítésében.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) A (2) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(2) A tagállamok előírják a 
forgalmazók számára, hogy a 
fokozatosság szempontját szem előtt 
tartva 2025. december 31-ig az (5) 
bekezdés b) pontjában említett, 
tüzelőanyagokra az 
alapkövetelményekhez képest maximum 
10%-kal csökkentsék a forgalmazott 
tüzelőanyagból és energiából származó, 
teljes életciklusra és energiaegységre 
számított üvegházhatású gázkibocsátást. 
E csökkentésnek az alábbiakból kell 
állnia:
a) 6% 2025. december 31-ig. E 
csökkentés tekintetében a tagállamok 
megkövetelik a forgalmazóktól, hogy 
tartsák be az alábbi időközi 
célértékeket: 2% 2018. december 31-ig és 
4% 2022. december 31-ig.
b) további indikatív 2%-os célérték 
2025. december 31-ig a 9. cikk (1) 
bekezdés h) pontjára figyelemmel, amely 
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cél az alábbi módszerek valamelyikének 
vagy együttesének alkalmazásával 
valósítandó meg:
i. a bármilyen típusú közúti járműben, 
nem közúti gépjárművekben (köztük a 
belvízi hajókban), mezőgazdasági vagy 
erdészeti traktorokban vagy kedvtelési 
célú vízi járművekben való 
felhasználásra szolgáló közlekedési célú 
energia forgalmazása;
ii. bármely technológia felhasználása 
(beleértve a szén-dioxid megkötését és 
tárolását), amely képes csökkenteni a 
forgalmazott tüzelőanyagokból vagy 
energiából származó, teljes életciklusra 
és energiaegységre számított 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást;
c) a Kiotói Jegyzőkönyv tiszta fejlesztési 
mechanizmusa szerinti kibocsátási 
egységek vásárlása révén elérendő 
további indikatív 2%-os csökkentési 
célérték 2025. december 31-ig, 
figyelemmel a 9. cikk (1) bekezdés i) 
pontjára, az üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátási egységei Közösségen belüli
kereskedelmi rendszerének 
létrehozásáról szóló, 2003. október 13-i 
2003/87/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben meghatározott 
feltételek szerint, a tüzelőanyag-
forgalmazási ágazatban történő 
csökkentése érdekében.”

Or. fr

Indokolás

Az üzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelvben megállapított 6%-os 
kibocsátáscsökkentési célkitűzés elérésének az üzemanyag-forgalmazók számára történő 
megkönnyítése érdekében célszerű a szóban forgó célkitűzés határidejét (2020-ról) 2025-re 
kitolni, illetve kidolgozni az ennek megvalósításához szükséges ütemtervet.
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Va. mellékletként meg kell adni a 
hulladékok, maradványok és társtermékek 
tájékoztató célú jegyzékét.”

Or. fr

Indokolás

Ez az új melléklet egyértelművé teszi a különböző felhasználható hulladékok, maradványok és 
társtermékek státuszát.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
bioüzemanyagokat és folyékony bio-
energiahordozókat nem lehet jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 
januárjában az alábbi besorolások 
valamelyikébe tartoztak vagy azt 
követően ezek egyikébe sorolták őket, 
függetlenül attól, hogy az adott besorolás 
továbbra is érvényes-e rájuk:
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a) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az 
év jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület, kivéve, ha 
bizonyítást nyer, hogy e nyersanyagok
kitermelése kedvezően hat a biológiai 
sokféleségre;
b) egyéb természetesen helyreállított 
erdők, azaz több mint fél hektárra 
kiterjedő, öt méternél magasabb,
többségükben őshonos vagy betelepített 
fajokat képviselő fákkal és 10%-ot
meghaladó lombkorona-fedettséggel, 
illetve e küszöbértékeket in situ elérni 
képes fákkal borított terület, ahol az 
emberi beavatkozás nyomai tisztán 
kivehetők, kivéve, ha bizonyítást nyer, 
hogy az érintett erdőterületen 
fenntartható gazdálkodás folyik, hogy az 
erdő növekedési sebessége jó ökológiai 
állapotának vagy az ott folyó 
erdőgazdálkodás fenntarthatóságának 
veszélyeztetése nélkül lehetővé teszi az 
onnan származó erdészeti termékek iránti 
fennálló kereslet, illetve a 2009/28/EK 
irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében 
foglalt célokra történő felhasználásra 
irányuló további kereslet kielégítését.
c) telepített erdők, vagyis nagyobbrészt 
ültetés és/vagy szándékolt oltás útján 
létrejött egyedekből álló erdők, kivéve, ha 
bizonyítást nyer, hogy az érintett 
erdőterületen fenntartható gazdálkodás 
folyik, hogy az erdő növekedési sebessége 
jó ökológiai állapotának vagy az ott folyó 
erdőgazdálkodás fenntarthatóságának 
veszélyeztetése nélkül lehetővé teszi az 
onnan származó erdészeti termékek iránti 
fennálló kereslet, illetve a 2009/28/EK 
irányelv 3. cikkének (4) bekezdésében 
foglalt célokra történő felhasználásra 
irányuló további kereslet kielégítését.”

Or. fr

Indokolás

Ki kell igazítani a meglévő fenntarthatósági kritériumokat annak megakadályozása 
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érdekében, hogy az erdei biomassza iránti új kereslet, valamint annak egyidejű energetikai és 
termék-előállítási célú felhasználása az erdők állagának romlásához vezessen. Egyébiránt az 
erdőkre vonatkozó fogalommeghatározásokat a legfrissebb nemzetközi nómenklatúrához 
(FAO) kell igazítani.

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdésben említett célok 
tekintetében figyelembe vett 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók nem állíthatók elő 
ültetvényeken termelt nyersanyagból –
ideértve a rövid életciklusú sarjerdőket 
vagy a rövidtávú szilvikultúrát is –
mindaddig, amíg megállapításra nem 
kerül a lignocellulóz-tartalmú 
alapanyagok tekintetében a földhasználat 
közvetett változására vonatkozó egyedi 
érték a bioüzemanyagok és a folyékony 
bio-energiahordozók üvegházhatású 
gázokra gyakorolt hatásának a 7d. 
cikkben előírt kiszámítása céljából, 
továbbá amíg megállapításra nem 
kerülnek az erdei biomassza energetikai 
célú felhasználására vonatkozó egyedi 
fenntarthatósági kritériumok, ideértve a 
bioüzemanyagok és a folyékony bio-
energiahordozók előállításának célját is.”

Or. fr

Indokolás

Az új (2008 utáni) erdőültetvények erdészeti maradékanyagait nem szabadna engedélyezni 
mindaddig, amíg a számítási módszerben helyet nem kap egy a földhasználat közvetett 
változását mérő egyedi érték, és amíg megállapításra nem kerülnek az erdei biomassza 
energetikai célú felhasználására vonatkozó fenntarthatósági kritériumok.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) A cikk a következő (5b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5b) Az (1) bekezdésben említett célok 
tekintetében figyelembe vett 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók nem állíthatók elő 
mezőgazdasági maradványanyagokból 
előállított nyersanyagokból, kivéve, ha 
bizonyítást nyer, hogy ez az anyagkinyerés 
nem vonja maga után a mezőgazdasági és 
ökoszisztéma-funkciók károsodását. Az 
ökológiai céllal kötelezően a talajon 
megtartandó mezőgazdasági 
maradványanyagok mennyiségét 
regionális jellemzők és adott esetben az 
egyes alrégiókra vonatkozó bio-geográfiai 
jellemzők alapján kell meghatározni, 
ideértve többek között a talaj szerves 
összetételét, termékenységét, valamint 
vízmegtartó és szénmegkötő képességét. A 
növények élelmiszerré vagy egyéb 
termékekké történő, a termőhelytől eltérő 
helyszínen végzett feldolgozása során 
keletkező mezőgazdasági 
maradványanyagokból előállított 
nyersanyagok nem tartoznak e bekezdés 
hatálya alá.”

Or. fr

Indokolás

A mezőgazdasági maradványanyagoknak van ökológiai és agronómiai értéke, hisz 
tápanyagokat tartalmaznak, és akadályozzák a talajeróziót és a biológiai sokféleség 
csökkenését. A termés betakarításakor fennmaradó maradványanyagok (pl. a szalma és a 
szár) túlzott mértékű eltávolítása károsíthatja ezeket az ökológiai funkciókat. Azt tehát, hogy 
ezen anyagok milyen mennyiségben állnak rendelkezésre bioüzemanyagok termelése céljára, 
régiónként változónak kell tekinteni.
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Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) A cikk a következő (5c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5c) Az (1) bekezdésben említett célok 
tekintetében figyelembe vett 
bioüzemanyagokat és folyékony bio-
energiahordozókat nem lehet 
földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani, kivéve, ha tiszteletben tartották 
a harmadik személyek törvényes 
használati és tulajdonjogait, többek között 
azáltal, hogy az érintettek szabadon, 
előzetesen és tájékozott módon, és az őket 
képviselő intézmények részvételével 
kinyilvánították beleegyezésüket.”

Or. fr

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A számítási mód megváltoztatása, melynek célja a földhasználat közvetett változását mérő 
tényező figyelembevétele.

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – -a a pont (új)
2009/28/EK irányelv
7 d cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A cikk következő (1a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a nem biológiai eredetű, 
folyékony vagy gáznemű, megújuló 
energiaforrásból származó üzemanyagok 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
kiszámítására szolgáló eljárás IV. 
mellékletbe való beillesztése tekintetében, 
melynek célja annak ellenőrzése, hogy e 
kibocsátások tiszteletben tartják-e a 7b. 
cikket. E felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat 2015. december 31-ig kell 
elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 28

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
figyelembevételével, a földhasználat 
közvetett megváltozása kapcsán nullás 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint a 
nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.”

Or. fr

Módosítás 29

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2015. december 31-
ig belefoglalja az V. mellékletbe a 
földhasználat közvetett változásából eredő 
kibocsátásoknak megfelelő, a nem 
élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó értékeket, és beépíti ezeket az 
értékeket a bioüzemanyagok és a 
folyékony bio-energiahordozók 
üvegházhatású gázokra gyakorolt 
hatásának az e cikkben előírtak szerinti 
számításába.

Or. fr

Indokolás

A bio-üzemanyagok nem élelmezési célú növénykultúrákból, pl. fákból és füvekből történő 
előállítása szintén a földhasználat közvetett megváltozásához vezet, és ezt figyelembe kell 
venni, hogy elkerüljük az egyéb alapanyagokkal szembeni indokolatlan megkülönböztetésüket.
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Módosítás 30

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A cikk a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A már végrehajtott beruházások 
biztonságának garantálása érdekében a 
földhasználat közvetett változásából eredő, 
a jelen irányelv V. mellékletében említett 
kibocsátásokat 2017. december 31-ig nem 
kell figyelembe venni a gabonafélékből és 
egyéb, keményítőben gazdag növényekből, 
cukornövényekből és olajnövényekből, 
illetve más, energiatermelés céljából 
földön termesztett növényekből előállított 
bioüzemanyagok fogyasztásának az egyes 
tagállamokban 2010-ben mért fogyasztási 
szintnek megfelelő része tekintetében az 
(1) bekezdésben foglalt számítás céljából, 
feltéve, hogy e bioüzemanyagok lehetővé 
teszik az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának legalább 45%-os 
csökkentését. A tagállamok e mentesség 
végrehajtásának módját a 
bioüzemanyagokat gyártó egyes üzemek 
szintjén határozzák meg, az üzemek által a 
2010–2012 közötti időszakban teljesített 
átlagos termelés alapján. A tagállamok 
évenként beszámolnak a Bizottságnak e 
végrehajtási módozatokról, valamint a 
bioüzemanyagok mennyiségéről, amelyre 
e végrehajtási szabályok vonatkoznak.”

Or. fr

Indokolás

Védelmezni kell a már megtörtént beruházásokat, és az ezekből származó termelést a 
98/70/EK irányelv 7d. cikkének (6) bekezdésében előírtak szerint 2017-ig mentesíteni kell a 
földhasználat közvetett változását mérő tényező figyelembevétele alól.
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Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) A cikk a következő (6b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6b) A földhasználat közvetett 
változásából eredő, a jelen irányelv V. 
mellékletében említett kibocsátásokat 
2018. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
nem kell figyelembe venni a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből, illetve más, 
energiatermelés céljából földön 
termesztett növényekből előállított 
bioüzemanyagok fogyasztásának a 2008-
ban mért fogyasztási szintnek megfelelő 
része tekintetében az (1) bekezdésben 
foglalt számítás céljából, feltéve, hogy e 
bioüzemanyagok lehetővé teszik az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
legalább 50%-os csökkentését. Ha 
azonban a földhasználat közvetett 
változásából eredő, az V. mellékletben 
említett kibocsátások beszámítása esetén 
ezek az alapanyagok immár nem 
felelnének meg a 7b. cikk (2) 
bekezdésében foglalt fenntarthatósági 
kritériumoknak, a szóban forgó 
földhasználatból származó 
bioüzemanyagok nem jogosultak a 
2009/28/EK irányelv 17. cikke (1) 
bekezdésének c) pontjában foglalt 
pénzügyi támogatásra.”

Or. fr

Indokolás

Az előadó javasolja a mentesség 2020-ig történő kiterjesztését, elkerülve ugyanakkor, hogy 
közpénzeket használjanak fel olyan alapanyagok előállítására, amelyek nem teszik lehetővé az 
üvegházhatású gázok kielégítő mértékű csökkentését.
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Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„10a. cikk „10a. cikk
A felhatalmazás gyakorlása A felhatalmazás gyakorlása

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.

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

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

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

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

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

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

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

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

Or. fr

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont
2009/28/EK irányelv
2 cikk – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„p) „hulladék”: a hulladékokról és egyes 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 
cikkének 1. pontjában meghatározottak 
szerinti anyag. Nem tartoznak ebbe a 
kategóriába az említett meghatározásnak 
való megfelelés érdekében szándékosan 
módosított vagy szennyezett anyagok.”

„p) „hulladék”: a hulladékokról és egyes 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. 
cikkének 1. pontjában meghatározottak 
szerinti minden anyag vagy tárgy, amelytől 
tulajdonosa megválik, megválni 
szándékozik vagy megválni köteles, és 
amelynek státuszát független ellenőrzés 
keretében kell megállapítani, és e státusz 
tekintetében igazolni kell az említett 
irányelv 4. cikkében foglalt vagy egy 
hasonló hulladékmegelőzési és 
hulladékgazdálkodási program szerinti 
hulladékhierarchia tiszteletben tartását. 
Nem tartoznak ebbe a kategóriába az 
említett meghatározásnak való megfelelés 
érdekében szándékosan módosított vagy 
szennyezett anyagok.”
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Or. fr

Indokolás

Azon túlmenően, hogy a hulladék fogalmát a hulladékokról szóló keretirányelvnek 
megfelelően kell meghatározni, e hulladékokra az említett irányelv 4. cikkében foglalt 
hulladékhierarchiának kell vonatkoznia. Továbbmenve, a független ellenőrzés és a 
megfelelőségi tanúsítvány az EU-ban és külföldön egyaránt szükséges, különösen a használt 
étkezési olajok csalárd felhasználásával kapcsolatos aggodalmak fényében.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pa) „nem élelmezési célú, 
cellulóztartalmú anyagok”: nem 
élelmezési célú energianövények, 
melyeket bioenergia termelésére szolgáló 
földeken termesztenek, így a miscanthus, 
másfajta energiafüvek, a cirok és az ipari 
kender egyes fajtái, kivéve a magas 
lignintartalmú fajokat, például a fákat.”

Or. fr

Módosítás 35

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pa) „nem élelmezési célú, 
lignocellulóztartalmú anyagok”: 
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termesztett, fás szárú energianövények, 
például rövid életciklusú sarjerdők vagy 
rövid élettartamú szilvikultúrák.”

Or. fr

Módosítás 36

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1c) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pc) „társtermékek”: kereskedelmi 
értékkel rendelkező vagy alternatív 
felhasználási lehetőségeket kínáló 
nyersanyagok, valamint olyan anyagok, 
amelyek fontos részét képezik valamely 
folyamatnak vagy gazdasági érték 
szempontjából, vagy azért, mert a fő 
folyamatot szándékosan megváltoztatták 
nagyobb mennyiségű vagy más minőségű 
anyag előállítása céljából, az elsődleges 
termék kárára.”

Or. fr

Módosítás 37

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1d) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pd) „nem biológiai eredetű, folyékony 
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vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok”: a 
bioüzemanyagok kivételével azon 
gáznemű vagy folyékony üzemanyagok, 
amelyek megújuló energiaforrásokból 
származnak, és amelyek a közlekedés 
területén kerülnek felhasználásra.”

Or. fr

Indokolás

Az előadó azon, nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok státuszának egyértelművé tételét javasolja, amelyek tekintetében a 
Bizottság négyszeres beszámítást javasol. Ugyanis a „Power-to-Gas” vagy „Power-to-
Liquid” technológiák a jövőben kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a közlekedési ágazat 
szén-dioxid-mentesítésében.

Módosítás 38

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1e) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pe) „megújuló üzemanyagok”: nem 
biológiai eredetű, folyékony vagy 
gáznemű bioüzemanyagok és megújuló 
üzemanyagok.”

Or. fr

Módosítás 39

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

(1f) A 2. cikk a következő ponttal egészül 
ki:
„pf) „a földhasználat közvetlen 
megváltozása”: a földhasználat 
megváltozása az IPCC által használt hat 
földterület-kategóriák (erdészeti 
földterület, legelőterület, szántóföld, vizes 
élőhely, település vagy egyéb földterület), 
továbbá egy, az évelő növényi kultúrákat 
magában foglaló hetedik kategória között, 
mely utóbbiba az olyan, többnyári növényi 
kultúrák tartoznak, amelyek szárát vagy 
törzsét általában nem takarítják be évente, 
pl. a rövid életciklusú sarjerdő és az 
olajpálma.”

Or. fr

Módosítás 40

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr
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Indokolás

Az előállított első generációs bioüzemanyag volumene felső határának meghatározása 
indokolt, de azt nem szabad megkülönböztetés nélkül alkalmazni, azaz oly módon kell 
elvégezni, hogy az ÜHG-kibocsátás csökkentésének számításakor figyelembe kell venni a 
földhasználat közvetett változását jelző tényezőt.

Módosítás 41

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr

Indokolás

Az előállított első generációs bioüzemanyag volumene felső határának meghatározása 
indokolt, de azt nem szabad megkülönböztetés nélkül alkalmazni, azaz oly módon kell 
elvégezni, hogy az ÜHG-kibocsátás csökkentésének számításakor figyelembe kell venni a 
földhasználat közvetett változását jelző tényezőt.

Módosítás 42

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. fr

Indokolás

Az előállított első generációs bioüzemanyag volumene felső határának meghatározása 
indokolt, de azt nem szabad megkülönböztetés nélkül alkalmazni, azaz oly módon kell 
elvégezni, hogy az ÜHG-kibocsátás csökkentésének számításakor figyelembe kell venni a 
földhasználat közvetett változását jelző tényezőt.

Módosítás 43

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iiia. A szöveg a következő ea) ponttal 
egészül ki: 
„ea) A tagállamok a (4) bekezdésben 
rögzített célkitűzés egy részét úgy is 
megvalósíthatják, hogy növelik a 
megújuló forrásokből származó energia 
használatát, amennyiben ez a növelés 
megfelel a 4. cikk szerint a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó nemzeti 
cselekvési tervükben rögzített nemzeti 
célkitűzések hozzáadott részének.”

Or. fr

Indokolás

Rugalmas mechanizmus bevezetése azon tagállamok esetében, amelyek túlteljesítik a 
megújuló energiaforrások 2020-as teljes felhasználására vonatkozó célkitűzéseiket.
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Módosítás 44

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A szöveg a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdésben rögzített 
célkitűzés elérése érdekében a tagállamok 
csökkentik a közlekedési ágazat teljes 
energiafogyasztását, ezáltal legalább 12%-
kal növelve az ágazat 
energiahatékonyságát a közlekedési 
ágazat 2020. évi teljes 
energiafelhasználásával kapcsolatos 
jelenlegi előrejelzéseikhez képest.”

Or. fr

Indokolás

A közlekedési ágazatban 12%-os energiahatékonysági célkitűzést kell megállapítani 
szinergiák kialakítása érdekében a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátását csökkentő 
intézkedéseken keresztül, valamint azért, hogy a tagállamokban ösztönözzék a közlekedési 
politika átgondolását.

Módosítás 45

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) A szöveg a következő (4b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4b) A (4) bekezdésnek való megfelelés 
érdekében a tagállamok biztosítsák, hogy 
a közlekedési ágazatban felhasznált, 
megújuló forrásokból származó villamos 
energia részaránya 2020-ra elérje a 
közelekedési ágazatban felhasznált teljes 
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energiamennyiség 1,5%-át.”

Or. fr

Indokolás

A megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia-termelés közlekedési ágazatban való 
ösztönzésére az előadó javasolja 1,5%-os részcélkitűzés bevezetését a villamosenergiára 
vonatkozóan. Ez a célkitűzés reális, hiszen a tagállamok már most 1,4%-os szintű nemzeti 
előrejelzést terveznek 2020-ra.

Módosítás 46

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 4. cikk a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Valamennyi tagállam legkésőbb 
[egy évvel ezen irányelv hatálybalépése 
után] közzétesz és a Bizottság tudomására 
hoz egy előzetes dokumentumot, amely 
tartalmazza, hogy milyen intézkedéseket 
tervez meghozni annak érdekében, hogy 
megfeleljen a 3. cikk (4a) bekezdésében 
rögzített célkitűzésnek.”

Or. fr

Módosítás 47

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) A 4. cikk a következő (3b) bekezdéssel 
egészül ki:
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„(3b) Valamennyi tagállam legkésőbb 
[egy évvel ezen irányelv hatálybalépése 
után] közzétesz és a Bizottság tudomására 
hoz egy előzetes dokumentumot, amely 
tartalmazza, hogy milyen intézkedéseket 
tervez meghozni annak érdekében, hogy 
megfeleljen a 3. cikk (4b) bekezdésében 
rögzített célkitűzésnek.”

Or. fr

Módosítás 48

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A 15. cikk (2) bekezdése negyedik 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
„A származási garancia nem 
kapcsolódik a tagállamok 3. cikk (1) 
bekezdésének való megfeleléséhez. A 
származási garanciák átruházása – az 
energia fizikai átadásától különállóan 
vagy azzal együttesen – nem érinti a 
célok teljesítése céljából a tagállamok 
által a statisztikai átruházás, a közös 
projektek és a közös támogatási 
rendszerek alkalmazásáról hozott 
határozatokat, sem pedig a megújuló 
energiaforrásból származó energia teljes 
bruttó fogyasztásának az 5. cikk szerinti 
számítási mód alapján történő 
kiszámítására vonatkozó tagállami 
határozatokat.”

Or. fr

Indokolás

Annak bizonyítása érdekében, hogy a nem biológiai eredetű, folyékony vagy gáznemű, 
megújuló energiaforrásból származó üzemanyagok megfelelnek a fenntarthatósági 
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kritériumoknak, például a megújuló forrásokból származó villamos energia felhasználásával 
és az üvegházhatást okozó gázok csökkentett kibocsátásával kapcsolatos kritériumoknak, a 
termelők rendelkezésére kellene bocsátani a származásigarancia-rendszert.

Módosítás 49

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) Az (1) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„IXa. mellékletként meg kell adni a 
hulladékok, maradványok és társtermékek 
tájékoztató célú jegyzékét.”

Or. fr

Indokolás

Ez az új melléklet egyértelművé teszi a különböző felhasználható hulladékok, maradványok és 
társtermékek státuszát.

Módosítás 50

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (4) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„(4) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
bioüzemanyagokat és folyékony bio-
energiahordozókat nem lehet jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 
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januárjában az alábbi besorolások 
valamelyikébe tartoztak vagy azt 
követően ezek egyikébe sorolták őket, 
függetlenül attól, hogy az adott besorolás 
továbbra is érvényes-e rájuk:
a) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az 
év jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület, kivéve, ha 
bizonyítást nyer, hogy e nyersanyagok 
kitermelése kedvezően hat a biológiai 
sokféleségre;
b) egyéb természetesen helyreállított és 
telepített erdők, azaz több mint fél
hektárra kiterjedő, öt méternél 
magasabb, többségükben őshonos vagy 
betelepített fajokat képviselő fákkal és 
10%-ot meghaladó lombkorona-
fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in 
situ elérni képes fákkal borított terület, 
ahol az emberi beavatkozás nyomai tisztán 
kivehetők, kivéve, ha bizonyítást nyer, 
hogy az érintett erdőterületen 
fenntartható gazdálkodás folyik, hogy az 
erdő növekedési sebessége jó ökológiai 
állapotának vagy az ott folyó 
erdőgazdálkodás fenntarthatóságának 
veszélyeztetése nélkül lehetővé teszi az 
onnan származó erdészeti termékek iránti 
fennálló kereslet, illetve a 3. cikk (4) 
bekezdésében foglalt célokra történő 
felhasználásra irányuló további kereslet 
kielégítését.
c) telepített erdők, vagyis nagyobbrészt 
ültetés és/vagy szándékolt oltás útján 
létrejött egyedekből álló erdők, kivéve, ha 
bizonyítást nyer, hogy az érintett 
erdőterületen fenntartható gazdálkodás 
folyik, hogy az erdő növekedési sebessége 
jó ökológiai állapotának vagy az ott folyó 
erdőgazdálkodás fenntarthatóságának 
veszélyeztetése nélkül lehetővé teszi az 
onnan származó erdészeti termékek iránti 
fennálló kereslet, illetve a 3. cikk (4) 
bekezdésében foglalt célokra történő 
felhasználásra irányuló további kereslet 
kielégítését.”
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Or. fr

Indokolás

Ki kell igazítani a meglévő fenntarthatósági kritériumokat annak megakadályozása 
érdekében, hogy az erdei biomassza iránti új kereslet, valamint annak egyidejű energetikai és 
termék-előállítási célú felhasználása az erdők állagának romlásához vezessen. Egyébiránt az 
erdőkre vonatkozó fogalommeghatározásokat a legfrissebb nemzetközi nómenklatúrához 
(FAO) kell igazítani.

Módosítás 51

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célok tekintetében 
figyelembe vett bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók nem 
állíthatók elő ültetvényeken termelt 
nyersanyagból – ideértve a rövid 
életciklusú sarjerdőket vagy a rövidtávú 
szilvikultúrát is – mindaddig, amíg 
megállapításra nem kerül a lignocellulóz-
tartalmú alapanyagok tekintetében a 
földhasználat közvetett változására 
vonatkozó egyedi érték a bioüzemanyagok 
és a folyékony bio-energiahordozók 
üvegházhatású gázokra gyakorolt 
hatásának a 19. cikkben előírt kiszámítása 
céljából, továbbá amíg megállapításra 
nem kerülnek az erdei biomassza 
energetikai célú felhasználására 
vonatkozó egyedi fenntarthatósági 
kritériumok, ideértve a bioüzemanyagok 
és a folyékony bio-energiahordozók 
előállításának célját is.”

Or. fr
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Indokolás

Az új (2008 utáni) erdőültetvények erdészeti maradékanyagait nem szabadna engedélyezni 
mindaddig, amíg a számítási módszerben helyet nem kap egy a földhasználat közvetett 
változását mérő egyedi érték, és amíg megállapításra nem kerülnek az erdei biomassza 
energetikai célú felhasználására vonatkozó fenntarthatósági kritériumok.

Módosítás 52

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bc) a cikk a következő (5b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5b) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célok tekintetében 
figyelembe vett bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók nem 
állíthatók elő mezőgazdasági 
maradványanyagokból előállított 
nyersanyagokból, kivéve, ha bizonyítást 
nyer, hogy ez az anyagkinyerés nem vonja 
maga után a mezőgazdasági és 
ökoszisztéma-funkciók károsodását. Az 
ökológiai céllal kötelezően a talajon 
megtartandó mezőgazdasági 
maradványanyagok mennyiségét 
regionális jellemzők és adott esetben az 
egyes alrégiókra vonatkozó bio-geográfiai 
jellemzők alapján kell meghatározni, 
ideértve többek között a talaj szerves 
összetételét, termékenységét, valamint 
vízmegtartó és szénmegkötő képességét. A 
növények élelmiszerré vagy egyéb 
termékekké történő, a termőhelytől eltérő 
helyszínen végzett feldolgozása során 
keletkező mezőgazdasági 
maradványanyagokból előállított 
nyersanyagok nem tartoznak e bekezdés 
hatálya alá.”

Or. fr
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Indokolás

A mezőgazdasági maradványanyagoknak van ökológiai és agronómiai értéke, hisz 
tápanyagokat tartalmaznak, és akadályozzák a talajeróziót és a biológiai sokféleség 
csökkenését. A termés betakarításakor fennmaradó maradványanyagok (pl. a szalma és a 
szár) túlzott mértékű eltávolítása károsíthatja ezeket az ökológiai funkciókat. Azt tehát, hogy 
ezen anyagok milyen mennyiségben állnak rendelkezésre bioüzemanyagok termelése céljára, 
régiónként változónak kell tekinteni.

Módosítás 53

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bd) a cikk a következő (5c) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5c) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célok tekintetében 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
folyékony bio-energiahordozókat nem 
lehet földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, kivéve, ha 
tiszteletben tartották a harmadik 
személyek törvényes használati és 
tulajdonjogait, többek között azáltal, hogy 
az érintettek szabadon, előzetesen és 
tájékozott módon, és az őket képviselő 
intézmények részvételével kinyilvánították 
beleegyezésüket.”

Or. fr

Módosítás 54

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

(6a) A 18. cikk a következő (9a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a független ellenőrzés és a 
2008/98/EK irányelv 4. cikkében foglalt 
vagy ahhoz hasonló hulladékmegelőzési 
és hulladékgazdálkodási program szerinti 
hulladékhierarchia tiszteletben tartására 
vonatkozó tanúsítás részletes szabályait 
illetően. E felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat 2015. december 31-ig kell 
elfogadni.”

Or. fr

Indokolás

A Bizottságnak részletes szabályokat kell meghatároznia a független ellenőrzés és a 
hulladékokról szóló keretirányelv 4. cikkének való megfelelés tanúsítása vonatkozásában, 
külföldről behozott hulladék, például használt sütőolaj esetében is.

Módosítás 55

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Indokolás

A számítási mód megváltoztatása, melynek célja a földhasználat közvetett változását mérő 
tényező figyelembevétele.

Módosítás 56

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – -a a pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) A szöveg a következő 1a. cikkel 
egészül ki:
„(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25c. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a nem biológiai eredetű, 
folyékony vagy gáznemű, megújuló 
energiaforrásból származó üzemanyagok 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 
kiszámítására szolgáló eljárás V. 
mellékletbe való beillesztése tekintetében, 
melynek célja annak ellenőrzése, hogy e 
kibocsátások tiszteletben tartják-e a 17. 
cikket. E felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusokat 2015. december 31-ig kell 
elfogadni.”

Or. fr

Módosítás 57

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

bioüzemanyag-alapanyagok jelennének 
meg a piacon, további értékek 
meghatározásáról, valamint a nem 
élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításáról.”

Or. fr

Módosítás 58

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – c a pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a (6) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2015. december 
31-ig belefoglalja a VIII. mellékletbe a 
földhasználat közvetett változásából eredő 
kibocsátásoknak megfelelő, a nem 
élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó értékeket, és beépíti ezeket az 
értékeket a bioüzemanyagok és a 
folyékony bio-energiahordozók 
üvegházhatású gázokra gyakorolt 
hatásának az e cikkben előírtak szerinti 
számításába.”

Or. fr

Indokolás

A bio-üzemanyagok nem élelmezési célú növénykultúrákból, pl. fákból és füvekből történő 
előállítása szintén a földhasználat közvetett megváltozásához vezet, és ezt figyelembe kell 
venni, hogy elkerüljük az egyéb alapanyagokkal szembeni indokolatlan megkülönböztetésüket.
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Módosítás 59

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a cikk a következő (6a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A már végrehajtott beruházások 
biztonságának garantálása érdekében a 
földhasználat közvetett változásából eredő, 
a jelen irányelv VIII. mellékletében 
említett kibocsátásokat 2017. december 
31-ig nem kell figyelembe venni a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből, illetve más, 
energiatermelés céljából földön 
termesztett növényekből előállított 
bioüzemanyagok fogyasztásának az egyes 
tagállamokban 2010-ben mért fogyasztási 
szintnek megfelelő része tekintetében az 
(1) bekezdésben foglalt számítás céljából, 
feltéve, hogy e bioüzemanyagok lehetővé 
teszik az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának legalább 45%-os 
csökkentését. A tagállamok e mentesség 
végrehajtásának módját a 
bioüzemanyagokat gyártó egyes üzemek 
szintjén határozzák meg, az üzemek által a 
2010–2012 közötti időszakban teljesített 
átlagos termelés alapján. A tagállamok 
évenként beszámolnak a Bizottságnak e 
végrehajtási módozatokról, valamint a
bioüzemanyagok mennyiségéről, amelyre 
e végrehajtási szabályok vonatkoznak.”

Or. fr

Indokolás

Védelmezni kell a már megtörtént beruházásokat, és az ezekből származó termelést a 
2009/28/EK irányelv 19. cikkének (6) bekezdésében előírtak szerint 2017-ig mentesíteni kell a 
földhasználat közvetett változását mérő tényező figyelembevétele alól.
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Módosítás 60

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1c) a cikk a következő (6b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(6b) A földhasználat közvetett 
változásából eredő, a jelen irányelv VIII. 
mellékletében említett kibocsátásokat 
2018. január 1-jétől 2020. december 31-ig 
nem kell figyelembe venni a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből, illetve más, 
energiatermelés céljából földön 
termesztett növényekből előállított 
bioüzemanyagok fogyasztásának a 2008-
ban mért fogyasztási szintnek megfelelő 
része tekintetében az (1) bekezdésben 
foglalt számítás céljából, feltéve, hogy e 
bioüzemanyagok lehetővé teszik az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
legalább 50%-os csökkentését. Ha 
azonban a földhasználat közvetett 
változásából eredő, a VIII. mellékletben 
említett kibocsátások beszámítása esetén 
ezek az alapanyagok immár nem 
felelnének meg a jelen irányelv 17. cikke 
(2) bekezdésében foglalt fenntarthatósági 
kritériumoknak, a szóban forgó 
földhasználatból származó 
bioüzemanyagok nem jogosultak a 17. 
cikk (1) bekezdésének c) pontjában foglalt 
pénzügyi támogatásra.”

Or. fr

Indokolás

Az előadó javasolja a mentesség 2020-ig történő kiterjesztését, elkerülve ugyanakkor, hogy 
közpénzeket használjanak fel olyan alapanyagok előállítására, amelyek nem teszik lehetővé az 
üvegházhatású gázok kielégítő mértékű csökkentését.
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Módosítás 61

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
23 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) A 23. cikk a következő (8a) 
bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A Bizottság legkésőbb 2015. 
december 31-ig jelentést ad ki a 
hulladékokból, maradékokból, 
társtermékekből és a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból 
előállított bioüzemanyagok pozitív és 
negatív környezeti és gazdasági 
hatásairól. Különösen a következő 
környezeti hatásokat vizsgálja: 
üvegházhatást okozó gázkibocsátás, 
biodiverzitás, víz és talajtermékenység. 
Figyelembe kell venni ezen alapanyagok 
egyéb – különösen termékek előállítására 
való – felhasználásának lehetséges vagy 
megsemmisült előnyeit. A vizsgált 
gazdasági hatások magukban foglalják az 
előállítási költségeket, az említett 
alapanyagok más célú felhasználásának 
alternatív költségeit, valamint az 
alapanyagok bioüzemanyagok és fejlett 
folyékony bio-energiahordozók 
előállítására való felhasználásával elért 
energetikai befektetés megtérülését az 
egész életcikluson keresztül.”

Or. fr

Indokolás

A befektetők számára a lehető legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében a lehető 
legkorábban meg kell vizsgálni a fejlett bioüzemanyagok előállítására szánt alapanyagok 
beszerezhetőségét és használatuk fenntarthatóságát
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Módosítás 62

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„25b. cikk „25b. cikk

A felhatalmazás gyakorlása A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására vonatkozóan a Bizottság 
részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 
cikk határozza meg.

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

(2) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 18. cikk (9a) bekezdése, a 
19. cikk (1a), (5), (6), valamint (7) 
bekezdése szerinti felhatalmazás [ezen 
irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től 
kezdve határozatlan időre szól.

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

(3) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában, az 5. cikk (5) bekezdésében, a 
17. cikk (3) bekezdése c) pontjának 
harmadik albekezdésében, a 18. cikk (9a) 
bekezdésében, a 19. cikk (1a), (5), (6), 
valamint (7) bekezdésében említett 
felhatalmazást az Európai Parlament vagy 
a Tanács bármikor visszavonhatja. A 
visszavonásról szóló határozat megszünteti 
az abban megjelölt felhatalmazást. A 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon, 
vagy a benne megjelölt későbbi időpontban 
lép hatályba. A határozat nem érinti a már 
hatályban lévő felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok érvényességét.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(4) A Bizottság felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 
az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(5) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 

(5) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
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bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint 
(7) bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
2 hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.”

bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 18. cikk (9a) bekezdése, a 
19. cikk (1a), (5), (6), valamint (7) 
bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
2 hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.”

Or. fr

Módosítás 63

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

bekezdésének d) pontja szerint.

Or. fr

Módosítás 64

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 üvegházhatású 
gázkibocsátást 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 kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
el = a földhasználat közvetlen
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból 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;



PR\932900HU.doc 57/73 PE508.236v01-00

HU

eu = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások;
esca = a talajban lévő szén-dioxid-
felhalmozódásból származó 
kibocsátásmegtakarítás jobb 
mezőgazdasági gazdálkodás révén;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő 
kibocsátásmegtakarítások;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő 
kibocsátásmegtakarítások;
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkenés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.”

Or. fr

Indokolás

A számítási mód megváltoztatása, melynek célja a földhasználat közvetett változását mérő 
tényező figyelembevétele.

Módosítás 65

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 
megváltozása által okozott kibocsátásokat 
– eiluc – az V. melléklet szerint kell 
kiszámítani.”

Or. fr
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Indokolás

A számítási mód megváltoztatása, melynek célja a földhasználat közvetett változását mérő 
tényező figyelembevétele.

Módosítás 66

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – b b pont (új)
2009/28/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 19 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(19b) A kinyerés vagy termelés során 
keletkező (eec), a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott (el), valamint a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő (eiluc) kibocsátásokat a 
társtermékekhez kell hozzárendelni, 
energiatartalmuk alapján. A 
társtermékekhez hozzárendelt 
kibocsátások a főterméknek tulajdonított 
kibocsátások kiegészítésének 
tekintendők.”

Or. fr

Módosítás 67

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 

b) olyan alapanyagok, amelyeket nem 
szántóföldön, évelő növényeknek szánt 
földterületen, vagy az IPCC szerinti egyéb
földterület-kategóriákhoz tartozó és 
élelmiszer-termelésben használt 
földterületen (erdőterület, legelőterület, 
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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.”

vizenyős terület) termelnek, legyen ez a 
földterület akár gondozott, akár nem, 
például mezőgazdasági vagy legeltetési 
rendszer.”

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 68

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A szöveg a következő Va. melléklettel 
egészül ki:
„Va. melléklet
Hulladékok, maradványok és 
társtermékek
A. Mezőgazdasági maradékanyagok 
tájékoztató jellegű jegyzéke
a) szalma,
b) kukoricaszár, háncs (burok) és 
kukoricacsövek;
c) pálmaolajprés-szennyvíz és csutka;
d) olajpogácsa, mint a szója- és 
repcepogácsa;
e) szőlőből, olajbogyóból és egyéb 
gyümölcsből készült törköly és borseprő;
f) kipréselt cukornád;
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g) dióhéj.
B. Erdészeti maradékanyagok tájékoztató 
jellegű jegyzéke
a) lomb;
b) ágak;
c) fatörzsek;
d) levelek;
e) fűrészpor;
f) faforgács;
g) facellulóz.
C. Akvakultúrából vagy halászati 
maradványokból származó 
maradékanyagok tájékoztató jellegű 
jegyzéke
a) algák;
b) pikkelyek, halakból eltávolított zsigerek 
és hulladékok.
D. A feldolgozás során keletkező 
maradványok tájékoztató jellegű jegyzéke
a) nyers glicerin;
b) tallolaj-szurok;
c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló, 2002. 
október 3-i 1774/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint I. és 
II. kategóriába sorolt állati eredetű zsírok.
E. Hulladékok tájékoztató jellegű jegyzéke
a) használt sütőolaj;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
c) ipari hulladék biomasszahányada;
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d) állati eredetű trágya és szennyvíziszap.
F. Társtermékeknek minősülő hulladékok 
és maradványok tájékoztató jellegű 
jegyzéke
a) mezőgazdasági maradékanyagok;
b) erdészeti maradékanyagok;
c) az 1774/2002/EK rendelet szerint III. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
d) állati eredetű trágya;
e) nyers glicerin.”

Or. fr

Indokolás

Ez az új melléklet egyértelművé teszi az újszerű bioüzemanyagok előállítására potenciálisan
felhasználható különböző hulladékok, maradványok és társtermékek státuszát.

Módosítás 69

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 üvegházhatású 
gázkibocsátást 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 kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások,
el = a földhasználat közvetlen
megváltozása által okozott 
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szénkészletváltozásokból 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 = a használt üzemanyagból eredő 
kibocsátások,
esca = a talajban lévő szén-dioxid-
felhalmozódásból származó 
kibocsátásmegtakarítás jobb 
mezőgazdasági gazdálkodás révén,
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő 
kibocsátásmegtakarítások,
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő 
kibocsátásmegtakarítások, valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkenés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.”

Or. fr

Indokolás

A számítási mód megváltoztatása, melynek célja a földhasználat közvetett változását mérő 
tényező figyelembevétele.

Módosítás 70

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont – b a pont (új)
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész – 19 a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(19a) A földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott kibocsátásokat 
– eiluc – a VIII. melléklet szerint kell 
kiszámítani.”

Or. fr

Indokolás

A számítási mód megváltoztatása, melynek célja a földhasználat közvetett változását mérő 
tényező figyelembevétele.

Módosítás 71

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a szöveg a következő ponttal egészül 
ki:
„(19b) A kinyerés vagy termelés során 
keletkező (eec), a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott (el), valamint a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő (eiluc) kibocsátásokat a 
társtermékekhez kell hozzárendelni, 
energiatartalmuk alapján. A 
társtermékekhez hozzárendelt 
kibocsátások a főterméknek tulajdonított 
kibocsátások kiegészítésének 
tekintendők.”

Or. fr
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Módosítás 72

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) a IV. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

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

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 73

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. fr
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Indokolás

Nem helyénvaló az olajpálma-termesztésből származó társtermékek használatának 
ösztönzése.

Módosítás 74

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. fr

Indokolás

A fenntarthatósági kritériumok hiányában nem helyénvaló a közvetlenül erdei alapú 
társtermékek használatának ösztönzése.

Módosítás 75

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 a 
fűrészrönkök, furnérrönkök és fapép
kivételével.

Or. fr

Indokolás

A kaszkádhasznosítás elvének megfelelően nem helyénvaló a papírrost gyártására szánt fa 
használatának ösztönzése.
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Módosítás 76

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d a) fűrészpor és faforgács.

Or. fr

Indokolás

A fűrészporhoz és a faforgácshoz kétszeres és nem négyszeres költségnövekedési tényezőt kell 
rendelni.

Módosítás 77

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
Hulladékok, maradványok és 
társtermékek
A. Mezőgazdasági maradékanyagok 
tájékoztató jellegű jegyzéke
a) szalma,
b) kukoricaszár, háncs (burok) és 
kukoricacsövek;
c) pálmaolajprés-szennyvíz és csutka;
d) olajpogácsa, mint a szója- és 
repcepogácsa;
e) szőlőből, olajbogyóból és egyéb 
gyümölcsből készült törköly és borseprő;
f) kipréselt cukornád;
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g) dióhéj.
B. Erdészeti maradékanyagok tájékoztató 
jellegű jegyzéke
a) lomb;
b) ágak;
c) fatörzsek;
d) levelek;
e) fűrészpor;
f) faforgács;
g) facellulóz.
C. Akvakultúrából vagy halászati 
maradványokból származó 
maradékanyagok tájékoztató jellegű 
jegyzéke
a) algák;
b) pikkelyek, halakból eltávolított zsigerek 
és hulladékok.
D. A feldolgozás során keletkező 
maradványok tájékoztató jellegű jegyzéke
a) nyers glicerin;
b) tallolaj-szurok;
c) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló, 2002. 
október 3-i 1774/2002/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerint I. és 
II. kategóriába sorolt állati eredetű zsírok.
E. Hulladékok tájékoztató jellegű jegyzéke
a) használt sütőolaj;
b) vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, amelynek nem képezi 
részét a hulladékokról szóló, 2008. 
november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke 
(2) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott újrahasznosítási célok 
hatálya alá tartozó, külön gyűjtött 
háztartási hulladék;
c) ipari hulladék biomasszahányada;



PE508.236v01-00 68/73 PR\932900HU.doc

HU

d) állati eredetű trágya és szennyvíziszap.
F. Társtermékeknek minősülő hulladékok 
és maradványok tájékoztató jellegű 
jegyzéke
a) mezőgazdasági maradékanyagok;
b) erdészeti maradékanyagok;
c) az 1774/2002/EK rendelet szerint III. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;
d) állati eredetű trágya;
e) nyers glicerin.”

Or. fr

Indokolás

Ez az új melléklet egyértelművé teszi a fejlett bioüzemanyagok előállítására potenciálisan 
felhasználható különböző hulladékok, maradványok és társtermékek státuszát.
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INDOKOLÁS

A megújuló energiákról szóló irányelv értelmében 2020-ig el kell érni, hogy az EU-ban a 
megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya összességében 20%, a közlekedésben 
pedig 10% legyen. Ezzel párhuzamosan az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv azt a 
kötelező érvényű célikitűzést fogalmazta meg, hogy 6%-kal mérsékelni kell a közúton 
közlekedő gépjárművekben és a nem közúton közlekedő, mozgó munkagépekben használt 
üzemanyagok ÜHG-intenzitását.

Ami a bioüzemanyagok e célkitűzések megvalósításában játszott szerepét illeti, a két irányelv 
az üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentésre vonatkozó minimális küszöbértékeket is 
magukban foglaló fenntarthatósági kritériumokat állapít meg, valamint a kezdetektől fogva 
előírták a földhasználat közvetett megváltozásának figyelembevételét. 2008-ban a Parlament 
egyértelműen amellett foglalt állást, hogy a földhasználat közvetett megváltozását figyelembe 
kell venni a bioüzemanyagoknak köszönhető ÜHG-kibocsátáscsökkentés kiszámításakor. A 
Tanáccsal való tárgyalásokat követően a végső szöveg ezen álláspont alapján felhatalmazza a 
Bizottságot egy a földhasználat közvetett megváltozásának figyelembevételét lehetővé tevő 
módszer kifejlesztésére.

A földhasználat közvetett megváltozásának jelensége közvetlenül nem megfigyelhető, ezért 
annak mértékét csak modellek segítségével lehet megállapítani. Különböző modellek 
különböző eredményeket adnak, a tanulmányozott hipotézisek függvényében, de valamennyi 
vizsgálat rámutat, hogy a földhasználat közvetett megváltozása valós jelenség, melynek 
mértéke a használt alapanyagok szerint változik, valamint hogy e változások a 
bioüzemanyagokhoz és a folyékony bio-energiahordozókhoz köthető ÜHG-
kibocsátáscsökkentések egy jelentős részét közömbösíthetik. Nevezetesen valamennyi 
tanulmány rámutat arra, hogy a földhasználat közvetett megváltozása jelentősebb a biodízel 
előállításához használt alapanyagok vonatkozásában, mint az etanol termeléséhez 
használtakéban.

Mivel modellezésről van szó, a különböző tanulmányok eredményei soha nem adnak teljes 
képet a valóságról. Hangsúlyozni kell, hogy az IFPRI által készített tanulmány, amelyre a 
Bizottság az általa megadott értékeket alapozza, a földhasználat közvetett megváltozását 
illetően a többi tanulmányhoz képest a legalacsonyabb értékeket állapítja meg, nevezetesen 
azért, mert a mezőgazdasági termelékenység emelkedésével számol, amit mások optimista 
feltételezésnek tartanak. Az IFPRI által használt MIRAGE modell a földhasználat közvetlen 
és közvetett megváltozására vonatkozó tényező tekintetében a leggyengébb átlagértéket 
alkalmazza (38,4 gCO2 eq/MJ a bioüzemanyag vonatkozásában, miközben a legmagasabb 
érték 107). Az ADEME-INRA (a földhasználat megváltozásának a bioüzemanyagok 
környezeti mérlegére gyakorolt hatását értékelő tanulmányok kritikai szemléje) 2012-ben 
megjelent száma 49 e tárgyban készült tanulmányt vizsgálva létrehozott egy metamodellt, 
amely 72 gCO2 eq/MJ átlagértéket állapított meg a földhasználat közvetett megváltozását
mérő tényező tekintetében.

Mi több, a bioüzemanyagok iránti európai kereslet többletnyomást gyakorol az élelmiszerek 
árára, ami azt eredményezheti, hogy egyes lakossági csoportok élelmiszerekhez való 
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hozzáférése szűkül.

Végezetül pedig figyelembe kell venni az elsőgenerációs bioüzemanyagok gyártásával 
foglalkozó vállalkozások által esetlegesen már végrehajtott beruházásokat a megtérülés, 
valamint a munkahelyek és a tevékenység fenntartásának garantálása érdekében.  

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

A Bizottság elismeri a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos jelenség 
valódiságát, ám e tényezőnek az ÜHG-kibocsátáscsökkentés számításába történő beépítése 
helyett az élelmezési céllal termesztett növényekből előállított bioüzemanyagok tekintetében 
egy 5%-os felső küszöb bevezetését javasolja. Ez a korlátozási szándék ugyan dicséretes, ám 
van egy lényegi hiányossága: semmilyen módon nem tesz különbséget a földhasználat 
jelentős közvetett megváltozását eredményező bioüzemanyagok és az e téren jobb 
eredményeket nyújtó bioüzemanyagok között. Az üzemanyagok minőségéről szóló 
irányelvben a Bizottság előírná ugyan a földhasználat közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátásokról történő jelentéstételt, de e kibocsátásokat nem venné figyelembe a 6%-os 
ÜHG-kibocsátáscsökkentési célkitűzés elérése szempontjából.

A Bizottság javasolja továbbá a korszerűbb – hulladékokból és maradékokból előállított –
bioüzemanyagokra való áttérés felgyorsítását, mivel ezek előállítása nem vonja maga után a 
földhasználat megváltozását. Javaslata szerint létre kell hozni a kétszeres vagy négyszeres 
beszámításra jogosult nyersanyagok listáját, amelynek további ösztönzést kell adnia a 
szükséges beruházásokhoz.

Végezetül a Bizottság az új létesítményekben előállított bioüzemanyagok ÜHG-
kibocsátáscsökkentésére vonatkozó minimális küszöbértékek megemelését már 2014. július 1-
jétől javasolja, a korábbi 2018. január 1-jei időpont helyett.

AZ ELŐADÓ JAVASLATA

Az előadó úgy értékeli, hogy a földhasználat közvetett megváltozásának figyelmen kívül 
hagyása nem egyeztethető össze az éghajlatváltozás elleni küzedelem keretében kitűzött uniós 
célokkal. Az ÜHG-kibocsátások csökkentését célul kitűző politika nem alapozható egy 
hiányos elszámolásra, és nem mozdíthatja elő olyan gyakorlatok támogatását, amelyek a 
valóságban növelik az üvegházhatású gázok kibocsátását. Elvi alapon kulcsfontosságú az 
üveházhatású gázok kibocsátásának korrekt elszámolása. Érdemes tehát integrálni a 
földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátásokat fenntarthatósági kritériumokba, 
valamint kötelezővé tenni a földhasználat közvetett megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátások figyelembevételét.

A földhasználat közvetett megváltozásából eredő hatások kiszámítása mögött meghúzódó 
tudományos bizonyítékok kellően szilárdak ahhoz, hogy a szabályozás részét képezzék. A 
modellezésből eredő természetes bizonytalanság nem szolgáltathat ürügyet a probléma 
tagadásához és a további tétlenséghez.

A földhasználat közvetett megváltozásának integrálása azzal a további előnnyel is jár, hogy 
nem differenciálatlanul kezelnénk az összes bioüzemanyagot, hanem olyan bioüzemanyagok 
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termelését ösztönözhetnénk, amelyek miatt csak kis mértékben változik meg a földhasználat.

Ahogyan a Bizottság javasolja, a korábban nem megművelt új földterületeken (például 
marginális vagy degradálódott földeken) termelt bioüzemanyagokhoz nem kapcsolnának a 
földhasználat közvetett megváltozása miatti kibocsátást.

A jövőben a földhasználat közvetett megváltozása miatti kibocsátást kell rendelni a nem 
élelmezési célú energianövények termesztéséhez is, mivel ez közvetve vagy közvetlenül a 
földhasználat megváltozását eredményezi.

Az első generációs bioüzemanyagok termelésére irányuló befektetések és az általuk 
létrehozott munkahelyek védelme érdekében ugyanakkor mentesíteni kell a földhasználat 
közvetett változását mérő tényező figyelembevétele alól a 2012. évi termelésnek megfelelő 
termelési volument, ami nagyjából a célkitűzés 5%-át tenné ki (illetve 80%-ot a biodízel 
esetében). Az előadó javasolja továbbá, hogy az eredetileg 2017-ig tartó határidőnél hosszabb, 
2020-ig tartó határidőt szabjanak ezen iparág számára, a 2008-as termelési szint alapján.

Konszenzus alakult ki a fejlett bioüzemanyagokra való átállás felgyorsítását illetően, és ez a 
jelenlegi javaslat egyik célja. Feltétlenül egyértelmű jeleket kell adni az ipar számára az 
Európai Unió fejlett bioüzemanyagokkal kapcsolatos megközelítését illetően annak 
érdekében, hogy hosszú távú befektetések születhessenek. Ezzel összefüggésben a Bizottság 
által javasolt többszörös beszámítással számos érintett fél egyetért.

Ugyanakkor az is rendkívül fontos, hogy ne ismételjük meg az első generációval kapcsolatban 
elkövetett hibákat. Jelenleg kevés megbízható adat áll rendelkezésünkre a második generációs 
bioüzemanyagok termeléséhez szükséges nyersanyagok meglétéről, fenntarthatóságáról és 
egyéb, konkurens felhasználási módjairól. Fontos tehát, hogy ne legyen inkoherencia a 
biüzemanyagokkal és a hulladékokkal kapcsolatos európai szakpolitikai választások között. 
Ezért az előadó javasolja egy új, X. melléklet hozzáadását a szöveghez. Fenntarthatósági 
korlátokat és kritériumokat kell kidolgozni a fejlett bioüzemanyagokra vonatkozóan, a 
kedvezőtlen gazdasági és környezeti következmények elkerülése érdekében.

Az erdei biomassza felhasználására különös figyelmet kell fordítani. Az újabb tudományos 
bizonyítékok megkérdőjelezik az energetikai célú fafelhasználásból származó ÜHG-
kibocsátások csökkenését (az EU Közös Kutatóközpontjának műszaki jelentése, Az erdei 
bioenergia szénelszámolása, 2013). A szilárd biomasszára vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumok hiányában nem lehet ösztönözni a földterületek telepített energiaerdőkké való 
átalakítását. A fa bioüzemanyag-előállítás céljából való felhasználása csak azokon a 
területeken indokolt, melyeken az erdészeti növekedés a jelenlegi felhasználáshoz és a 
további kereslethez elégséges, anélkül, hogy a fenntartható erdőgazdálkodás veszélyeztetve 
lenne.

A megújuló energiaforrásokon alapuló villamosenergia-termelés közlekedési ágazatban való 
ösztönzésére az előadó javasolja az 1,5% részcélkitűzés bevezetését a villamosenergiára 
vonatkozóan. Ez a célkitűzés reális, hiszen a tagállamok már előírnak egy 1,4%-os szintű 
nemzeti előrejelzést 2020-ra.

Az előadó továbbá azon nem biológiai eredetű, megújuló energiaforrásból származó 
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üzemanyagok státuszának egyértelművé tételét javasolja, amelyek tekintetében a Bizottság 
négyszeres beszámítást javasol. Ugyanis a „Power-to-Gas” vagy „Power-to-Liquid” 
technológiák a jövőben kulcsfontosságú szerepet fognak játszani a közlekedési ágazat szén-
dioxid-mentesítésében.

A közlekedési ágazatban 12%-os energiahatékonysági célkitűzést kell megállapítani 
szinergiák kialakítása érdekében a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátását csökkentő
intézkedéseken keresztül, valamint azért, hogy a tagállamokban ösztönözzék a közlekedési 
politika átgondolását.

Végezetül, az üzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelvben megállapított 6%-os 
ÜHG-kibocsátáscsökkentési célkitűzés elérésének az üzemanyag-forgalmazók számára 
történő megkönnyítése érdekében az előadó javasolja a szóban forgó célkitűzés határidejét 
(2020-ról) 2025-re kitolni.

Az előadó úgy véli, hogy a Bizottság szövegére vonatkozóan javasolt módosítások lehetővé 
teszik azon célkitűzés elérését, hogy a közlekedésben 2020-ig a megújuló energiaforrásból 
előállított energia részaránya legalább 10% legyen úgy, hogy ez ne veszélyeztesse sem az 
európai politika éghajlatváltozás elleni küzdelemre vonatkozó integritását, sem az ÜHG-
kibocsátáscsökkentési célkitűzést.
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