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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Parlament tudatában van annak, hogy az éghajlatváltozás elleni fellépés, valamint 
a külső energiaforrásoktól való uniós függőség csökkentése szempontjából mennyire fontos a 
megújuló energiák használatának előmozdítása. A megújuló energiákról szóló 2009/28/EK 
irányelvnek és az üzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelvnek pontosan az a célja, 
hogy ezeket a célokat a megújuló energiákra vonatkozó, a bioüzemanyagok iránti kereslet 
növelését eredményező célok kitűzése révén valósítsa meg. A két irányelv fő célját azonban 
veszélybe sodorhatja a földhasználat közvetett megváltozásából eredő hatás, amely 
közömbösítheti az egyes bioüzemanyagok használata révén elérhető – az általuk helyettesített 
fosszilis üzemanyagok használatakor jelentkező kibocsátáshoz viszonyított – ÜHG-
kibocsátásmegtakarítást.
A vélemény egyrészről elismeri, hogy az ÜHG-kibocsátás éves csökkentésének biztosítása 
érdekében számítani kell a földhasználat közvetett megváltozásából eredő hatással, és a 
földhasználat közvetett megváltozásából eredő hatást nem okozó újszerű bioüzemanyagok 
használatát kell népszerűsíteni. Másrészről az a cél, hogy védjük az uniós ipar uniós 
ösztönzőkön alapuló befektetését a hagyományos bioüzemanyagokba.
A vélemény a Bizottság által a hagyományos és az újszerű bioüzemanyagok tekintetében 
2020. december 31-ig kitűzött célokat veszi szemügyre. 
A javaslat szerint 2020-ra a közlekedésben használt megújuló energiák 10%-os célkitűzésén 
belül a hagyományos bioüzemanyagok részesedésének minden tagállamban 5%-ról 
megközelítőleg 6,5%-ra kellene emelkednie, míg a maradék 3,5%-ot az újszerű 
bioüzemanyagok és a megújuló elektromos áram tennék ki. Ezek az arányok tekintetbe veszik 
az Unió 2020-ig tervezett előállítási kapacitását a hagyományos bioüzemanyagokat illetően, 
vagyis védik az ágazat már meglévő befektetéseit, különösen a napjainkat jellemző nagyfokú 
munkanélküliség és a gazdasági válság tükrében. Másrészről tekintetbe veszik azt is, hogy 
jelenleg az Unió csak igen korlátozott mértékben képes újszerű bioüzemanyagokat előállítani, 
és hogy ezért nem reális a Bizottság által javasolt 5%-os célkitűzés. 
A hagyományos bioüzemanyagok végső felhasználása során az etanol alkvóta bevezetésével a 
javaslat rávilágít ez utóbbinak a biodízel-üzemanyagoknál nagyobb környezeti 
hatékonyságára.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság  felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
1 a bevezető hivatkozás (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tekintettel az Európai Unióról szóló 
szerződésre (EUSZ), különösen annak 21. 
cikkére, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződésre, különösen 
annak 208. cikkére a 2009/28/EK irányelv 
17. cikkével és a 98/70/EK irányelv 7b. 
cikkével összefüggésben,

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például hulladékokból 
vagy algákból előállított bioüzemanyagok 
használatával az üvegházhatást okozó 
gázok nagy mennyiségének kibocsátása 
takarítható meg, mivel esetükben alacsony 
a földhasználat közvetett megváltozásának 
kockázata, és közvetlenül nem versengenek 
élelmiszer- és takarmánypiaci 
termőterületért. 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 célértékének 
teljesítésében, mégpedig az újszerű 
bioüzemanyagokra egy külön, legalább 
2,5%-os célérték bevezetésével. Ennek 
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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:

kapcsán arra kell törekedni, hogy a 
megújuló energiaforrásokat szabályozó 
2020 utáni politikai keretben csak a
bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyekkel az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból előállított, a közlekedésben felhasznált villamosenergia-
fogyasztás tekintetében meghatározott 10%-os általános célértékén belül az újszerű 
bioüzemanyagok számára megállapított 2,5%-os célérték olyan küszöbérték, amelyet az Unió 
ipari termelése reálisan teljesíteni tud. Tény, hogy az uniós ipar 2019 előtt nem kezdi meg az 
újszerű bioüzemanyagok kereskedelmét.

Továbbá az uniós ipar által a hagyományos bioüzemanyagokba fektetett beruházásokat meg 
kell védeni. Az Unió termelési kapacitása jelenleg 5% felett van és a behozatalokat is 
figyelembe kell venni. 

Módosítás 3

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 

(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 és 
folyékony bio-energiahordozó célú 
felhasználáson kívül egyéb jelentős 
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biomassza-alapanyagokat. gazdasági értékkel nem rendelkező 
biomassza-alapanyagokat.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) mivel a bioüzemanyagok előállítása 
és az Európai Unióba való behozatala 
nem járulhat hozzá az erdőirtáshoz és az 
élelmiszer-ellátás bizonytalanságához az 
előállító országokban;

Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság a kereskedelmet védő 
uniós eszközökre vonatkozó szabályoknak 
megfelelően megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy 
az Unióba irányuló bioüzemanyagok 
harmadik országbeli exportőrei betartsák 
a tisztességes verseny szabályait.

Indokolás

Bizonyos harmadik országok tisztességtelen gyakorlatokat folytatnak a bioüzemanyag-piacon
(pl. 2013. február 18-án az EU dömpingellenes vámot vetett ki az USA-ból származó 
bioetanol behozatalára, 2012. augusztus 29-én pedig a Bizottság dömpingellenes vizsgálatot 
indított az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára). Ezért fontos annak 
hangsúlyozása, hogy a bioüzemanyag-piacon biztosítani kell a tisztességes versenyt.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Az újszerű és fenntartható
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 az ezekben az 
irányelvekben foglalt célértékek 
teljesítéséhez beszámítható mennyiségét. A 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a célértékek teljesítése 
szempontjából elszámolható vagy a 
2009/28/EK irányelv alapján állami 
finanszírozásban részesülő részarányát 
indokolt a fogyasztás 2011. évi 
részarányára korlátozni. A harmadik 
országokból importált bioüzemanyagokat 
és bio-energiahordozókat elszámolják a 
célértékek teljesítése szempontjából. 
Ugyanebből az okból, és a hasonló hatású 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok és bio-energiahordozók 
közötti egyenlőtlen bánásmód elkerülése 
érdekében helyénvaló ugyanazt az 
elbánást alkalmazni az újszerű 
bioüzemanyagokra.

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) tekintettel arra, hogy különösen a 
közúti közlekedés esetében az etanol 
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jelentős mértékben hozzájárul az ÜHG-
kibocsátás csökkentéséhez, számára a 
hagyományos bioüzemanyag 
közlekedésben felhasznált általános 
fogyasztásából egy legalább 30%-os külön 
célértéket kell megállapítani;

Indokolás

Az tudomány jelenlegi állása megerősíti, hogy az etanol jelentősen hozzájárul a közúti 
közlekedés dekarbonizációjához. Ezért annak elkerülése érdekében, hogy a hagyományos 
bioüzemanyagok teljes részarányát főleg a biodízel fedezze, külön alkvótát kell meghatározni 
az etanol vonatkozásában.

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 6,5%-os korlát
lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy
megfeleljenek az általános 10%-os
célértéknek anélkül, hogy kockáztatnák a 
2013 vége előtt már üzemelő 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok piacához való teljes 
hozzáférést. Ez az irányelv-módosítás tehát 
nincs hatással az ilyen létesítmények 
üzemeltetőinek jogos elvárásaira.

Indokolás

A hagyományos bioüzemanyagokra megállapított 6,5%-os korlát nem kockáztatja a 2013 
vége előtt már üzemelő létesítményekben előállított bioüzemanyagok piacához való 
hozzáférést. 

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
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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. 
A földeket ezért egyedi védelem alá 
kellene vonni.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A Bizottságnak a technikai és 
tudományos haladás fényében célszerű 
felülvizsgálnia azt a módszertant, amely 
alapján a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás 
tekintetében meghatározza a 2009/28/EK 
irányelv VIII. mellékletében, illetve a 
98/70/EK irányelv V. mellékletében foglalt 
tényezők becsült értékét. E célból, és ha azt 
a tudomány legfrissebb állása szerinti
bizonyítékok indokolják, helyénvaló, hogy 
a Bizottság mérlegelje a földhasználat 
közvetett megváltozása következtében 
keletkező kibocsátás növénycsoportok 
szerint meghatározott értékének 
felülvizsgálatát, illetve újabb kategóriákon
belül további tényezőket és értékeket 
határozzon meg, ha új bioüzemanyag-
alapanyagok jelennének meg a piacon.

(12) A Bizottságnak a technikai és 
tudományos haladás fényében célszerű 
felülvizsgálnia azt a módszertant, amely 
alapján a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás 
tekintetében meghatározza a 2009/28/EK 
irányelv VIII. mellékletében, illetve a 
98/70/EK irányelv V. mellékletében foglalt 
tényezők becsült értékét. E célból, és ha azt 
a legmegbízhatóbb tudományos modellen 
alapuló legfrissebb bizonyítékok alapján 
indokolt, helyénvaló, hogy a Bizottság
jogalkotási javaslatot nyújtson be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amennyiben azt mérlegeli, hogy a
földhasználat közvetett megváltozása 
következtében keletkező kibocsátás 
növénycsoportok szerint meghatározott
értékére irányuló javaslatot átdolgozza, 
illetve újabb kategóriákon belül további 
tényezőket és értékeket határozzon meg, ha 
új bioüzemanyag-alapanyagok jelennének 
meg a piacon.

Indokolás

Alapvető fontosságú a legmegbízhatóbb tudományos modellek alkalmazása a földhasználat 
közvetett megváltozását mutató értékek kiszámításához.
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Módosítás 11

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A 7b. cikk a következő (5a) 
bekezdéssel egészül ki:
„5a. Az (1) bekezdés alkalmazásában 
figyelembe vett bioüzemanyagok nem 
készülhetnek mezőgazdasági 
alapanyagokból előállított 
nyersanyagokból, kivéve, ha bizonyítják, 
hogy ez nem vezet a mezőgazdasági 
földterületek és az ökoszisztéma 
működésének romlásához. Az ökológiai 
céllal kötelezően a talajon megtartandó 
mezőgazdasági maradványanyagok 
mennyiségét a helyi 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.”

Indokolás

A cikk egy új albekezdéssel egészül ki.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b b pont (új)
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 5 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) A 7b. cikk a következő (5b) 
bekezdéssel egészül ki:
„5b. Az (1) bekezdés alkalmazásában 
figyelembe vett bioüzemanyagok nem 
készülhetnek olyan földterületen 
előállított nyersanyagból, amelynek 
birtoklását vitatják, vagy a birtoklás sérti 
harmadik felek, nevezetesen a helyi 
közösségek jogait a földbirtoklással és -
használattal kapcsolatban. Az 
alapanyagok termesztésének és 
betakarításának megkezdése előtt be kell 
szerezni az érintett harmadik felek szabad, 
előzetes és ismeretek birtokában adott 
beleegyezését. Az érintett harmadik feleket 
vagy a felek által elismert képviselőket be 
kell vonni a szabad, előzetes és ismeretek 
birtokában adott beleegyezés 
megadásába.”

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új) – a a pont (új)
98/70/EK irányelv
7 c cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a) A 7c. cikk a következőképpen 
módosul:
(aa) a (3) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„1. A tagállamok intézkedéseket hoznak 
annak érdekében, hogy a gazdasági 
szereplők megbízható információkat 
nyújtsanak be, és […] a tagállam 
rendelkezésére bocsássák az információk 
előállításához használt adatokat. A 
tagállamok előírják a gazdasági 
szereplők számára, hogy az általuk 
benyújtott információk tekintetében 



PE508.023v02-00 12/31 AD\940475HU.doc

HU

dolgozzák ki a független audit megfelelő 
normáit, és mellékeljék az audit 
elvégzésével kapcsolatos bizonyítékokat.
Az audit során meg kell vizsgálni, hogy a 
gazdasági szereplők által használt 
rendszerek a pontosság, a 
megbízhatóság és a csalásbiztosság 
tekintetében megfelelnek-e az 
előírásoknak. Értékelni kell továbbá a 
mintavétel gyakoriságát és módszerét, 
valamint az adatok megbízhatóságát.”

Módosítás 14

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ab) a (3) bekezdés harmadik albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép:
„A Bizottság összeállítja az e bekezdés 
első két albekezdésében említett azon 
megfelelő és lényeges információk 
jegyzékét, amelyeket a tagállamok a 11. 
cikk (3) bekezdésében említett 
tanácsadói bizottsági eljárásnak 
megfelelően kérnek a gazdasági 
szereplőktől. A Bizottság törekszik arra, 
hogy biztosítsa e bekezdés anyagi 
kötelezettségeinek teljes körű betartását, 
ugyanakkor igyekszik minimalizálni a 
szereplőkre, elsősorban a kisebb 
szereplőkre háruló adminisztratív 
terheket.”

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont  (új)– a c pont (új)
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98/70/EK irányelv
7 c cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ac) a (3) bekezdés ötödik albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:
„A tagállamok összesített formában 
benyújtják a Bizottság részére az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
adatokat, beleértve a független ellenőrök 
által készített jelentéseket is. A Bizottság 
közzéteszi ezeket az információkat a 
2009/28/EK irányelv 24. cikkében 
említett átláthatósági platformon […].”

Módosítás 16

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ad) a (4) bekezdés első albekezdése 
helyébe a következő szöveg lép: 
„1. Az EU törekszik arra, hogy 
harmadik országokkal olyan két- vagy 
többoldalú megállapodásokat kössön, 
amelyek a fenntarthatósági 
kritériumokra vonatkozóan az ezen 
irányelvben foglaltaknak megfelelő 
rendelkezésekre kötelező 
kötelezettségvállalásokat tartalmaznak. A 
megállapodásoknak annak biztosításáról 
is rendelkezniük kell, hogy a harmadik 
országok vámeljárásai ne vezessenek 
csaláshoz a bioüzemanyagok és a 
folyékony bio-energiahordozók kivitele és 
behozatal során, illetve 
kereskedelemkönnyítő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. Az EU arra is 
törekszik, hogy olyan megállapodásokat 
kössön harmadik országokkal, amelyek 
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kötelezettségvállalást tartalmaznak a 7b. 
cikk (7) bekezdésében említett ILO-
egyezmények és multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások 
ratifikálására és végrehajtására. 
Amennyiben az EU olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek a 7b. 
cikk (2)–(5) bekezdésében megállapított 
fenntarthatósági kritériumok hatálya alá 
tartozó kérdésekre vonatkozó 
rendelkezésekre kötelező 
kötelezettségvállalásokat tartalmaznak, a 
Bizottság dönthet úgy, hogy ezek a 
megállapodások bizonyítják, hogy az 
említett országokban termelt 
nyersanyagokból előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók megfelelnek a szóban 
forgó fenntarthatósági kritériumoknak.
E megállapodások megkötése során kellő 
figyelmet kell fordítani az olyan 
területek megőrzése céljából hozott 
intézkedésekre, amelyek kritikus 
helyzetben alapökoszisztémáknak 
nyújtanak segítséget (mint például a 
vízgyűjtővédelem, eróziógátlás), a talaj, 
a víz és a levegő védelme, a 
talajhasználat közvetett 
megváltoztatása, a degradálódott 
földterületek helyreállítása, valamint a 
vízhiánnyal küzdő területeken a túlzott 
vízfogyasztás elkerülése érdekében 
hozott intézkedésekre, és a 7b. cikk (7) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett kérdésekre.”

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont  (új) – a e pont (új)
98/70/EK irányelv
7 c cikk – 9 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ae) a 7c. cikk a következő (9a) bekezdéssel 
egészül ki:
„9a. A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított] három éven 
belül jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
felülvizsgálja azon önkéntes rendszerek 
működését, amelyekre vonatkozóan a (4) 
bekezdésben határozatot fogadtak el, és 
azonosítja a bevált gyakorlatokat. A 
jelentés a legjobb elérhető információkon 
alapul, beleértve az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációból származó 
információkat is, továbbá a rendszer 
alkalmazása során szerzett gyakorlati 
információkon alapul. A jelentés 
figyelembe veszi az idevágó nemzetközileg 
elismert szabványok és iránymutatások 
fejlődését, ideértve a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet és az ISEAL 
Alliance által kidolgozottakat is. Az egyes 
rendszerekkel kapcsolatban a jelentés 
elemzi többek között a következőket:
– az ellenőrzések függetlensége, módja és 
gyakorisága;
– elérhetőség és a nem megfelelőség 
azonosítására és kezelésére szolgáló 
módszerek alkalmazásában szerzett 
tapasztalatok;
– átláthatóság, különösen a rendszer 
hozzáférhetőségével kapcsolatban, az 
alapanyagok származási országainak és 
régióinak hivatalos nyelvein elkészült 
fordítások elérhetősége, a tanúsított 
üzemeltetők és a kapcsolódó 
tanúsítványok listájának 
hozzáférhetősége, az ellenőrzési jelentések 
hozzáférhetősége;
– az érdekelt felek bevonása, különös 
tekintettel a bennszülött és helyi 
közösségekkel a rendszer kidolgozása és 
felülvizsgálata, valamint az ellenőrzések 
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során folytatott konzultációra;
– a rendszer általános megbízhatósága, 
különösen az ellenőrök és a rendszer 
megfelelő szerveinek akkreditálására, 
képesítésére és függetlenségére vonatkozó 
szabályok fényében;
– a rendszer piaci aktualizálása.
A Bizottság, amennyiben a jelentés 
fényében az helyénvaló, javaslatot nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 7c. cikk (5) bekezdésében 
felsorolt kritériumok módosítására.”

Módosítás 18

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

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.”

Módosítás 19

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

-i. a (4) bekezdés első albekezdése helyébe 
a következő szöveg lép: 
(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiának a közlekedés valamennyi 
formájában felhasznált részaránya 2020-
ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a legyen, és 
tekintettel arra, hogy különösen a közúti 
közlekedés esetében az etanol jelentős 
mértékben hozzájárul az ÜHG-kibocsátás 
csökkentéséhez, az etanol részaránya a 
hagyományos bioüzemanyag általános 
fogyasztásának legalább 30%-át képezze.

Indokolás

Az tudomány jelenlegi állása megerősíti, hogy az etanol jelentősen hozzájárul a közúti 
közlekedés dekarbonizációjához. Ezért annak elkerülése érdekében, hogy a hagyományos 
bioüzemanyagok teljes részarányát főleg a biodízel fedezze, külön alkvótát kell meghatározni 
az etanol vonatkozásában.

Módosítás 20

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a 3. cikk (4) bekezdése a következő 
második albekezdéssel egészül ki:
A tagállamok biztosítják, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energiának a közlekedés valamennyi 
formájában felhasznált részaránya 2020-
ra legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 2%-a legyen.
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Módosítás 21

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

d) a számláló kiszámításánál 

i. a IX. mellékletben felsorolt 
takarmányból előállított bioüzemanyagok 
adta energia részaránya a közlekedési 
célra felhasznált végső energiafogyasztás 
2020. évi mértékének legalább 2,5%-a; és 
ii. az élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
eléri legalább a végső energiafogyasztás 
6,5%-a.

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból előállított, a közlekedésben felhasznált villamosenergia-
fogyasztás tekintetében meghatározott 10%-os általános célértékén belül az újszerű 
bioüzemanyagok számára megállapított 2,5%-os célérték olyan küszöbérték, amelyet az Unió 
ipari termelése reálisan teljesíteni tud. Tény, hogy az uniós ipar 2019 előtt nem kezdi meg az 
újszerű bioüzemanyagok kereskedelmét.

Továbbá az uniós ipar által a hagyományos bioüzemanyagokba fektetett beruházásokat meg 
kell védeni. Az Unió termelési kapacitása jelenleg 5% felett van és a behozatalokat is 
figyelembe kell venni.

Módosítás 22

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Indokolás

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

Módosítás 23

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-aa) a 17. cikk (1) bekezdésének bevezető 
része a következőképpen módosul:
„1. Tekintet nélkül arra, hogy a 
nyersanyagokat a Közösség területén 
belül vagy kívül termesztették-e, a 
bioüzemanyagokat és a folyékony bio-
energiahordozókat az a), b) és c) 
pontban említett célokra csak abban az 
esetben lehet figyelembe venni, ha azok 
teljesítik a (2)–(7) bekezdésben
meghatározott fenntarthatósági 
kritériumokat:”

Indokolás

E módosítás az a), b) és c) pontban említett célokból figyelembe veendő feltételként bevezeti a 
(7) bekezdésbe a fenntarthatósági kritériumokat.
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Módosítás 24

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-ab) az (1) bekezdésben a második 
albekezdést el kell hagyni.

Indokolás

Az újszerű bioüzemanyagok ugyanolyan ösztönzőkben részesülnek, mint a hagyományos 
bioüzemanyagok, ezért az egyenlő feltételek megteremtése érdekében adott esetben 
ugyanolyan követelményeknek kell megfelelniük. 

Módosítás 25

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a 17. cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„Az (1) bekezdés alkalmazásában 
figyelembe vett bioüzemanyagok nem 
készülhetnek mezőgazdasági 
alapanyagokból előállított 
nyersanyagokból, kivéve, ha bizonyítják, 
hogy ez nem vezet a mezőgazdasági 
földterületek és az ökoszisztéma 
működésének romlásához. Az ökológiai 
céllal kötelezően a talajon megtartandó 
mezőgazdasági maradványanyagok 
mennyiségét a helyi 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 
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helyszínen végzett feldolgozása során 
keletkező mezőgazdasági 
maradványanyagokból előállított 
nyersanyagok nem tartoznak e bekezdés 
hatálya alá.”

(ez a módosítás a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (5) bekezdésére is alkalmazandó)

Módosítás 26

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

bb) a 17. cikk a következő (5b) bekezdéssel 
egészül ki:
„Az (1) bekezdés alkalmazásában 
figyelembe vett bioüzemanyagok nem 
készülhetnek olyan földterületen 
előállított nyersanyagból, amelynek 
birtoklását vitatják, vagy a birtoklás sérti 
harmadik felek, nevezetesen a helyi 
közösségek jogait a földbirtoklással és -
használattal kapcsolatban. Az 
alapanyagok termesztésének és 
betakarításának megkezdése előtt be kell 
szerezni az érintett harmadik felek szabad, 
előzetes és ismeretek birtokában adott 
beleegyezését. Az érintett harmadik feleket 
vagy a felek által elismert képviselőket be 
kell vonni a szabad, előzetes és ismeretek 
birtokában adott beleegyezés 
megadásába.”

(ez a módosítás a 98/70/EK irányelv 7b. cikkének (5) bekezdésére is alkalmazandó)

Módosítás 27

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Indokolás

Az új bekezdés jobb adatgyűjtést tesz lehetővé, és javítja a bioüzemanyagokra és folyékony 
bio-energiahordozókra vonatkozó fenntarthatósági kritériumokat.

Módosítás 28

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 b és 5 e pontok
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2009/28/EK irányelv
18  cikk – 3  és 3 a  bekezdések (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b) a 18. cikk (3) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„3. A tagállamok nemzeti szintű 
jelentéstételi mechanizmusokat
alakítanak ki annak érdekében, hogy a 
gazdasági szereplők megbízható 
információkat nyújtsanak be, és […] a 
tagállam rendelkezésére bocsássák az 
információk előállításához használt 
adatokat. A tagállamok előírják a 
gazdasági szereplők számára, hogy az 
általuk benyújtott információk 
tekintetében dolgozzák ki a független 
audit megfelelő normáit, és mellékeljék 
az audit elvégzésével kapcsolatos 
bizonyítékokat. Az audit során meg kell 
vizsgálni, hogy a gazdasági szereplők 
által használt rendszerek a pontosság, a 
megbízhatóság és a csalásbiztosság 
tekintetében megfelelnek-e az 
előírásoknak. Értékelni kell továbbá a 
mintavétel gyakoriságát és módszerét, 
valamint az adatok megbízhatóságát.”
5c) A 18. cikk (3) bekezdésének harmadik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„A Bizottság összeállítja az e bekezdés 
első két albekezdésében említett azon 
megfelelő és lényeges információk 
jegyzékét, amelyeket a tagállamok a 25. 
cikk (3) bekezdésében említett 
tanácsadói bizottsági eljárásnak 
megfelelően kérnek a gazdasági 
szereplőktől. A Bizottság törekszik arra, 
hogy biztosítsa e bekezdés anyagi 
kötelezettségeinek teljes körű betartását, 
ugyanakkor igyekszik minimalizálni a 
szereplőkre, elsősorban a kisebb 
szereplőkre háruló adminisztratív 
terheket.”
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5d) a 18. cikk (3) bekezdésének ötödik 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
lép:
„A tagállamok összesített formában 
benyújtják a Bizottság részére az e 
bekezdés első albekezdésében említett 
adatokat, beleértve a független ellenőrök 
által készített jelentéseket is. A Bizottság 
közzéteszi ezeket az információkat a 24. 
cikkben említett átláthatósági 
platformon […].”
5e) A 18. cikk a (3) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Bizottság a nemzeti szinten 
kialakított jelentéstételi és ellenőrzési 
mechanizmusokon keresztül biztosítja, 
hogy a bioüzemanyagokra és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókra, 
különösen az importált 
bioüzemanyagokra és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumok 
betartásának ellenőrzésére szolgáló 
kötelezettségeket és intézkedéseket 
helyesen végrehajtsák. A Bizottság a 
kereskedelmet védő uniós eszközökre 
vonatkozó szabályoknak megfelelően 
megteszi a szükséges intézkedéseket 
annak biztosítására, hogy az Unióba 
irányuló bioüzemanyagok harmadik 
országbeli exportőrei betartsák a 
tisztességes verseny szabályait.”

Módosítás 29

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 f pont (új)
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 4 bekezdés – első albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5f) a 18. cikk (4) bekezdésének első 
albekezdése helyébe a következő szöveg 
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lép:
„4. Az EU törekszik arra, hogy 
harmadik országokkal olyan két- vagy 
többoldalú megállapodásokat kössön, 
amelyek a fenntarthatósági 
kritériumokra vonatkozóan az ezen 
irányelvben foglaltaknak megfelelő 
rendelkezésekre kötelező 
kötelezettségvállalásokat tartalmaznak. A 
megállapodásoknak annak biztosításáról 
is rendelkezniük kell, hogy a harmadik 
országok vámeljárásai ne vezessenek 
csaláshoz a bioüzemanyagok és a 
folyékony bio-energiahordozók kivitele és 
behozatal során, illetve 
kereskedelemkönnyítő intézkedéseket is 
tartalmazniuk kell. Az EU arra is 
törekszik, hogy olyan megállapodásokat 
kössön harmadik országokkal, amelyek 
kötelezettségvállalást tartalmaznak a 17. 
cikk (7) bekezdésében említett ILO-
egyezmények és multilaterális 
környezetvédelmi megállapodások 
ratifikálására és végrehajtására. 
Amennyiben az EU olyan 
megállapodásokat kötött, amelyek a 17. 
cikk (2)–(7) bekezdésében megállapított 
fenntarthatósági kritériumok hatálya alá 
tartozó kérdésekre vonatkozó 
rendelkezésekre kötelező 
kötelezettségvállalásokat tartalmaznak, a 
Bizottság dönthet úgy, hogy ezek a 
megállapodások bizonyítják, hogy az 
említett országokban termelt 
nyersanyagokból előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók megfelelnek a szóban 
forgó fenntarthatósági kritériumoknak. 
E megállapodások megkötése során kellő 
figyelmet kell fordítani az olyan 
területek megőrzése céljából hozott 
intézkedésekre, amelyek kritikus 
helyzetben alapökoszisztémáknak 
nyújtanak segítséget (mint például a 
vízgyűjtővédelem, eróziógátlás), a talaj, 
a víz és a levegő védelme, a 
talajhasználat közvetett 
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megváltoztatása, a degradálódott 
földterületek helyreállítása, valamint a 
vízhiánnyal küzdő területeken a túlzott 
vízfogyasztás elkerülése érdekében 
hozott intézkedésekre, és a 17. cikk (7) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett kérdésekre.”

Módosítás 30

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 4 bekezdés – harmadik albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a) a 18. cikk (4) bekezdése a következő új 
harmadik albekezdéssel egészül ki: 
„A Bizottság és a tagállamok biztosítják a 
bioüzemanyagokra és folyékony bio-
energiahordozókra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumoknak való 
megfelelőséget garantáló vizsgálati 
rendszerek kölcsönös elismerését, 
amennyiben ezeket az érintett 
rendszereket ezen irányelvvel 
összhangban fogadták el.”

Módosítás 31

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6b) a 18. cikk a következő (9a) bekezdéssel 
egészül ki:
„9a. A Bizottság [ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított] három éven 
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belül jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 
felülvizsgálja azon önkéntes rendszerek 
működését, amelyekre vonatkozóan a (4) 
bekezdésben határozatot fogadtak el, és 
azonosítja a bevált gyakorlatokat. A 
jelentés a legjobb elérhető információkon 
alapul, beleértve az érdekelt felekkel 
folytatott konzultációból származó 
információkat is, továbbá a rendszer 
alkalmazása során szerzett gyakorlati 
információkon alapul. A jelentés 
figyelembe veszi az idevágó nemzetközileg 
elismert szabványok és iránymutatások 
fejlődését, ideértve a Nemzetközi 
Szabványügyi Szervezet és az ISEAL 
Alliance által kidolgozottakat is. Az egyes 
rendszerekkel kapcsolatban a jelentés 
elemzi többek között a következőket:
– az ellenőrzések függetlensége, módja és 
gyakorisága;
– elérhetőség és a nem megfelelőség
azonosítására és kezelésére szolgáló 
módszerek alkalmazásában szerzett 
tapasztalatok;
– átláthatóság, különösen a rendszer 
hozzáférhetőségével kapcsolatban, az 
alapanyagok származási országainak és 
régióinak hivatalos nyelvein elkészült 
fordítások elérhetősége, a tanúsított 
üzemeltetők és a kapcsolódó 
tanúsítványok listájának 
hozzáférhetősége, az ellenőrzési jelentések 
hozzáférhetősége;
– az érdekelt felek bevonása, különös 
tekintettel a bennszülött és helyi 
közösségekkel a rendszer kidolgozása és 
felülvizsgálata, valamint az ellenőrzések 
során folytatott konzultációra;
– a rendszer általános megbízhatósága, 
különösen az ellenőrök és a rendszer 
megfelelő szerveinek akkreditálására, 
képesítésére és függetlenségére vonatkozó 
szabályok fényében;
– a rendszer piaci aktualizálása.
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A Bizottság, amennyiben a jelentés 
fényében az helyénvaló, javaslatot nyújt 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a 18. cikk (5) bekezdésében 
felsorolt kritériumok módosítására.”

Módosítás 32

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(2) A bioüzemanyagok használatának 
betudható várható nettó 
üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítás
becsléséhez az (1) bekezdésben említett 
jelentések céljára a tagállam használhatja 
az V. melléklet A. és B. részében megadott 
jellemző értékeket.

Módosítás 33

Irányelvre irányuló javaslat
2 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 

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, 
vizes élőhely) termelnek, legyen ez a
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borított földterület lép. Ebben az esetben a 
földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”

földterület akár gondozott, akár nem, 
például mezőgazdasági vagy legeltetési 
rendszer.

Módosítás 34

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 3. cikk (4) bekezdése d) pontjának i. 
alpontjában meghatározott 2,5%-os
célérték teljesítéséhez hozzájáruló
alapanyagok listája

a) algák; a) algák;

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

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

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

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

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

g) tallolaj-szurok; g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin; h) nyers glicerin;

i) kipréselt cukornád; i) kipréselt cukornád;
j) szőlőtörköly és borseprő; j) szőlőtörköly és borseprő;

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

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

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

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

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

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

nc) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

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

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

Cím Az üzemanyag-minőségről szóló irányelv és a megújuló 
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