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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 nem szándékozik a földhasználat közvetett megváltozásából eredő hatás 
kiszámításának technikai részleteit vitatni, bármennyire is ellentmondásosak azok, helyette 
pusztán a bizottsági javaslat kereskedelemmel kapcsolatos vetületeit vizsgálja. E tekintetben 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 7,5%-ra kellene emelkednie, míg a maradék 2,5%-ot az újszerű 
bioüzemanyagok 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. A hagyományos bioüzemanyagokra vonatkozó 5%-os határértéknek 2021. 
január 1-jén kellene életbe lépnie, ami lehetővé teszi, hogy az uniós ipar addigra felzárkózzon. 
Az újszerű bioüzemanyagokba való befektetés előmozdítása érdekében a vélemény 
hangsúlyozza, hogy 2021. január 1-jét követően nem szabadna ösztönzőket biztosítani azon 
bioüzemanyagok előállítására, amelyek használata nem mentesít jelentős mértékű ÜHG-
kibocsátástól (ha figyelembe vesszük a földhasználat közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátást is), és amelyek élelmiszer- vagy takarmánynövényekből készülnek.

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1

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 
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.

(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
számára egy legalább 2,5%-os külön 
célérték megállapításával a 2009/28/EK 
irányelv közlekedéssel kapcsolatban a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-fogyasztás tekintetében
meghatározott 10%-os célértékén belül; 
Ennek kapcsán arra kell törekedni, hogy a 
megújuló energiaforrásokat szabályozó 
2020 utáni politikai keretben azok a
bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.  Ennek keretében az újszerű 
bioüzemanyagok 2,5%-os célértékét 2021. 
január 1-jétől 5%-ra kell növelni. A 
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piactorzulás és az újszerű 
bioüzemanyagok előállításával 
kapcsolatos csalások elkerülése érdekében 
azonban az újszerű bioüzemanyagoknak 
is meg kell felelniük a hagyományos 
bioüzemanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumoknak.

Or. en

Indokolás

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Módosítás 2

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.

Or. en

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.
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Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) tekintettel arra, hogy különösen a 
közúti közlekedés esetében az etanol 
jelentős mértékben hozzájárul az ÜHG-
kibocsátás csökkentéséhez, számára a 
hagyományos bioüzemanyag 
közlekedésben felhasznált általános 
fogyasztásából egy legalább 3%-os külön 
célértéket kell megállapítani;

Or. en

Indokolás

Az élvonalbeli tudomány 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 4

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 

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott 7,5%-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.
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elvárásaira.

Or. en

Indokolás

A hagyományos bioüzemanyagokra megállapított 7,5%-os korlát nem kockáztatja a 2013 
vége előtt már üzemelő létesítményekben előállított bioüzemanyagok piacához való 
hozzáférést. Egy 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszak, amelynek során 5%-os helyett 
7,5%-os korlátot alkalmaznak, valamennyi üzemeltető számára ésszerűbb.

Módosítás 5

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 
indokolják, helyénvaló, hogy a Bizottság 
mérlegelje a földhasználat közvetett 
megváltozása következtében keletkező 
kibocsátás növénycsoportok szerint 
meghatározott értékének lehetőségét, 
illetve újabb kategóriákon belül további 
tényezőket és értékeket határozzon meg, ha 
új bioüzemanyag-alapanyagok jelennének 
meg a piacon.

Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú a legmegbízhatóbb tudományos modellek alkalmazása a földhasználat 
közvetett megváltozását mutató értékek kiszámításához.  
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Módosítás 6

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

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 3%-át képezze. 

Or. en

Indokolás

Az élvonalbeli tudomány 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 7

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) a számláló kiszámításánál a
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 

(d) a számláló kiszámításánál a IX. 
melléklet A. és B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
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olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.

bioüzemanyagok adta energia részaránya a 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás legalább 2,5 %-át 
képezi. 2021. január 1-jétől azonban a IX. 
melléklet A. és B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok adta energia 
részarányának a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 
legalább 5 %-át kell képeznie.

Or. en

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 8

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az újszerű bioüzemanyagok ugyanolyan ösztönzőkben részesülnek, mint a hagyományos 
bioüzemanyagok, ezért az egyenlő feltételek megteremtése érdekében adott esetben 
ugyanolyan követelményeknek kell megfelelniük. A rendszer végrehajthatóságának biztosítása 
érdekében az ellenőrzéseket szigorítani kell és valamennyi bioüzemanyagra alkalmazni kell.
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Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legmegbízhatóbb 
tudományos modellen alapuló legfrissebb 
bizonyítékok alapján elemzi, 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 a legmegbízhatóbb 
tudományos modellen alapuló legfrissebb 
bizonyítékokkal alátámasztott jogalkotási 
javaslat is kíséri, amely a legfrissebb 
irányadó tudományos bizonyítékok alapján 
2021. január 1-jétől beilleszti a megfelelő 
fenntarthatósági kritériumok közé a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátás becslésen alapuló 
tényezők alkalmazását, illetve 
felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból és 
nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról. Elfogadása esetén e 
jogalkotási javaslat 2021. január 1. előtt 
nem lép hatályba. 2021. január 1-jét 
követően nem szabad ösztönzőket 
biztosítani azon bioüzemanyagok 
előállítására, amelyek használata nem 
mentesít jelentős mértékű 
üvegházhatásúgáz-kibocsátástól (ha 
figyelembe vesszük a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátást is), és amelyek élelmiszer-
vagy takarmánynövényekből készülnek.
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Or. en

Indokolás

Alapvető fontosságú a legmegbízhatóbb tudományos modellek alkalmazása a földhasználat 
közvetett megváltozását mutató értékek kiszámításához, mivel ezeket az értékeket belefoglalják 
a fenntarthatósági követelményekbe. 2021. január 1-jétől az ipar számára biztosított átmeneti 
időszakot követően a hagyományos bioüzemanyag előállítását nem szabad az újszerű 
bioüzemanyagok kárára ösztönözni. Ezt tartalmazza a javaslat annak érdekében, hogy 
elkerüljük az ártorzulásokat a világ élelmiszerpiacán és ösztönözzük a fenntarthatóbb 
bioüzemanyagok fogyasztását.

Módosítás 10

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(d) szalma; törölve

Or. en

Indokolás

Annak fényében, hogy a mezőgazdaság által széles körben használt szalmából előállított 
újszerű bioüzemanyag-előállítás minden bizonnyal hatással lesz ezen alapanyag árára, a 
kétszeres beszámítás megfelelőbbnek tűnt. Lásd a IX. melléklet B. részének módosítását.

Módosítás 11

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

(da) szalma;

Or. en
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Indokolás

Annak fényében, hogy a mezőgazdaságban széles körben használt szalmából előállított 
újszerű bioüzemanyag-előállítás minden bizonnyal hatással lesz e nyersanyag árára, a 
kétszeres beszámítás megfelelőbbnek tűnt. Lásd a IX. melléklet A. részének módosítását.


