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Módosítás 38
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdésével összhangban a 
tagállamok biztosíthatják, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

Or. nl

Módosítás 39
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 
cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
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energiának a közlekedés valamennyi 
formájában felhasznált részaránya 2020-
ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10 %-a legyen. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

energiának a közlekedés valamennyi 
formájában felhasznált részaránya 2020-
ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a legyen. 
Különösen fontos az energiafogyasztás 
csökkentése a közlekedési ágazatban, 
mivel a megújuló energiaforrásokból 
előállított energiára vonatkozó kötelező
százalékos célérték egyre nehezebben lesz 
fenntartható módon teljesíthető, ha a 
közlekedési ágazat általános 
energiaigénye tovább nő. A megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energia – mint a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás nulla 
vagy alacsony kockázatát hordozó 
bioüzemanyagok keverékének –
használata egy másik módszer, amely a 
tagállamok számára e cél eléréséhez 
rendelkezésre áll.

Or. en

Indokolás

A közlekedésre vonatkozó 10%-os cél elérése érdekében a közlekedési ágazatban a teljes 
fogyasztás csökkentésének és az energiahatékonyság növelésének szükségességére már a 
megújuló energiáról szóló meglévő irányelv is rámutatott. Ez a módosítás újra 
megfogalmazza ezt, és hozzáfűzi a megújuló villamos energia és az újszerű bioüzemanyagok 
fejlesztésének fontosságát is, ha az Unió és a tagállamok fenntartható módon kívánják elérni 
ezt a közlekedési célt.

Módosítás 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 

(1) A megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról, valamint a 
2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 
módosításáról és azt követő hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2009/28/EK irányelv 3. 



AM\933726HU.doc 5/197 PE510.481v01-00

HU

cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

cikkének (4) bekezdése értelmében a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, 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. E cél 
elérésének egyik és várhatóan leginkább 
alkalmazott módja a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása. Előrejelzések szerint az 
európai üzemanyagpiac továbbra is 
rendkívüli módon fog függeni a 
dízelüzemanyagok rendelkezésre állásától 
– ami az európai piac sajátossága –, ezért 
az erős függés enyhítése érdekében az 
Európai Unióban ösztönözni kell az 
újszerű biodízel-üzemanyagok nagyobb 
mennyiségű előállítását.

Or. fr

Indokolás

A bioüzemanyagot tartalmazó üzemanyag-keverékek előállítását ösztönző európai politikák 
célkitűzéseinek tükrözniük kell az európai üzemanyagpiac azon sajátosságát, hogy igen magas 
a dízelüzemanyag-szükséglete. A finomítók nehezen tudják követni a dízelkereslet növekedését, 
és az európai kínálat strukturálisan nem elegendő. Az újszerű biodízelek tehát elősegíthetik a 
behozatal csökkentését, és javíthatják az ellátásbiztonságot az Európai Unióban.

Módosítás 41
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Tekintettel az üvegházhatású 
gázkibocsátás további csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzésekre, valamint 
arra a tényre, hogy a kibocsátás jelentős 
hányada a közúti közlekedéshez használt 
üzemanyagokból származik, a benzin és a 

(2) Tekintettel az üvegházhatású 
gázkibocsátás további csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzésekre, valamint 
arra a tényre, hogy a kibocsátás jelentős 
hányada a közúti közlekedéshez használt 
üzemanyagokból származik, a benzin és a 
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dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 
93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (2) 
bekezdése arra kötelezi a forgalmazókat, 
hogy 2020. december 31-ig legalább 6 %-
kal csökkentsék az EU-ban a közúti 
gépjárművekben, a nem közúton 
közlekedő, mozgó munkagépekben, a 
mezőgazdasági és erdészeti traktorokban, 
valamint a vízre nem bocsátott, kedvtelési 
célú vízi járművekben használt 
üzemanyagokból származó, teljes 
életciklusra és energiaegységre számított 
üvegházhatású gázkibocsátást (ÜHG-
kibocsátási intenzitást). A fosszilis 
üzemanyagok forgalmazói számára a 
fosszilis üzemanyagok ÜHG-kibocsátási 
intenzitásának csökkentésére rendelkezésre 
álló módszerek egyike a bioüzemanyagot 
tartalmazó üzemanyag-keverékek 
előállítása.

dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 
93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról 
szóló 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (2) 
bekezdése arra kötelezi a forgalmazókat, 
hogy 2020. december 31-ig legalább 6%-
kal csökkentsék az EU-ban a közúti 
gépjárművekben, a nem közúton 
közlekedő, mozgó munkagépekben, a 
mezőgazdasági és erdészeti traktorokban, 
valamint a vízre nem bocsátott, kedvtelési 
célú vízi járművekben használt 
üzemanyagokból származó, teljes 
életciklusra és energiaegységre számított 
üvegházhatású gázkibocsátást (ÜHG-
kibocsátási intenzitást). A fosszilis 
üzemanyagok forgalmazói számára a 
fosszilis üzemanyagok ÜHG-kibocsátási 
intenzitásának csökkentésére rendelkezésre 
álló módszerek egyike a nulla vagy 
alacsony ÜHG-kibocsátású 
bioüzemanyagot és az elkerülhetetlen 
hulladékgázból nyert egyéb 
üzemanyagokat tartalmazó üzemanyag-
keverékek előállítása. Ezen újszerű 
bioüzemanyagok esetében a beruházási 
biztonság garantálása érdekében a 
szállítóknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden üzemanyag közvetett hatását 
pontosan számításba veszik, és minden 
jelentős kibocsátási forrást figyelembe 
vesznek, beleértve a bioüzemanyagok 
közvetett kibocsátásait is.

Or. en

Módosítás 42
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 

törölve
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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.

Or. nl

Módosítás 43
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
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 

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
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 
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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.

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.

Összehasonlítva a növények 
életciklusával, a cukornövények és a 
keményítőben gazdag növények sokkal 
alacsonyabb kibocsátási értékekkel 
rendelkeznek, mint az olajnövények. A 
környezeti haszon leghatékonyabb elérése 
érdekében a legkárosabb hatást kifejtő 
bioüzemanyagok és gyártás korlátozására
kell összpontosítani. Elsősorban ezért 
fontos, hogy az olajnövények tekintetében 
intézkedéseket hozzanak a földhasználat-
közvetett megváltoztatásával 
kapcsolatban.

Or. sv

Módosítás 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
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 

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
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 
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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.

mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után.

Or. en

Módosítás 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
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.

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
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 
erdőgazdasági vagy mezőgazdasági 
földterületeken termesztett növényekből 
állítják elő.

Or. fr
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Módosítás 46
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A közlekedésben használt 
üzemanyagok szén-dioxid-kibocsátásának 
csökkentése céljából az USA – szövetségi 
szinten – és Kalifornia állam már 
kidolgozta az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású üzemanyagokkal kapcsolatos 
szabványokat, azaz a megújuló 
üzemanyagokról szóló szövetségi USA-
szabványt (US-RFS2) és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású üzemanyagokról szóló 
kaliforniai szabványt (CA-LCFS). Mind a 
két szabvány tartalmazza a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátásokat. Ezért az US-RFS2 és a 
CA-LCFS tekintetében egyaránt azzal 
lehet számolni, hogy a keményítőalapú 
etanol uralja majd a program 
végrehajtásának kezdeti szakaszát, az 
újszerű bioüzemanyagok pedig várhatóan 
később tesznek szert nagyobb részarányra. 
Az olyan üzemanyagok, mint a 
cseppfolyós gáz (LPG), a földgáz és a 
fosszilis üzemanyagokból nyert villamos 
energia, a dízel és benzin 
üzemanyagokhoz viszonyítva szintén 
lehetőséget kínálnak az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésére, és így hozzájárulhatnak a 
kaliforniai LCFS és az uniós üzemanyag-
minőségi irányelv szerinti célok 
teljesítéséhez. Kaliforniához hasonlóan az 
érdekelt felek bevonásával szakértői 
munkacsoportokat hoznak létre az ILUC-
tényezők legfrissebb tudományos 
bizonyítékokon alapuló felülvizsgálatára, 
és közzéteszik a felülvizsgált értékeket, 
amelyeket aztán a megfelelőség céljára 



AM\933726HU.doc 11/197 PE510.481v01-00

HU

használnak fel.

Or. en

Indokolás

Az ILUC-tényezők beszámítása bevált folyamat néhány országban, illetve a világ 
kulcsfontosságú gazdasági régióiban, mint például Kaliforniában.

Módosítás 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 
kibocsátására gyakorolt hatása 
figyelembevételéről és a szóban forgó 
hatás kezelésére alkalmas intézkedésekről, 
figyelembe véve a már meglévő 
beruházások védelmének szükségességét 
is.

Or. en

Módosítás 48
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 49
Ivo Belet

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Emellett az sem hagyható figyelmen 
kívül, hogy az EU-ban a szántóföldi 
növényeken alapuló bioüzemanyag-
termelés hozzájárul az Uniót jellemző 
növényifehérje-hiány csökkentéséhez. 

Or. nl

Módosítás 50
Angelika Niebler

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 

törölve
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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.

Or. de

Indokolás

A Bizottság elismeri, hogy mindeddig még nem állnak rendelkezésre elégséges tudományos 
ismeretek a földhasználat megváltozásáról és annak közvetett következményeiről. Ezért még 
korai a bioüzemanyagok hatásairól találgatásokba bocsátkozni.

Módosítás 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 52
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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-kibocsátásmegtakarítást. 
Mindez annak tudható be, hogy a 
földterület-használathoz köthető 
bioüzemanyagok nagy összegű állami 
támogatást kaptak (évente 10 milliárd 
euró), és ezért 2020-ra a bioüzemanyagot 
várhatóan teljes egészében olyan 
földterületen termesztett növényekből 
állítják majd elő, amely az élelmiszer- és 
takarmánypiacokat szolgálhatná ki. Ezért 
figyelembe kell venni a földhasználat 
közvetett megváltozását annak biztosítása 
érdekében, hogy az uniós politikák 
megújuló energiákkal és az üvegházhatást 
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okozó gázok kibocsátásának 
csökkentésével kapcsolatos célkitűzéseit 
ne ássák alá e potenciális kibocsátási 
források. 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. en

Módosítás 53
Giles Chichester

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 fennáll annak a kockázata, hogy 
az üvegházhatást okozó gázoknak a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátása jelentős mértékű lehet, 
és így részben vagy akár teljesen 
közömbösíti 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.

Or. en
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Módosítás 54
Jens Rohde

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 fennáll a kockázata, hogy az 
üvegházhatást okozó gázoknak a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátása jelentős mértékű lehet. 
Az ilyen jellegű kibocsátás csökkentése 
vonatkozásában indokolt különbséget tenni 
a növények és a régiók között. 

Or. en

Indokolás

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.
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Módosítás 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 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. E 
kockázat közép- és hosszú távú 
csökkentése érdekében indokolt 
ösztönözni az olyan újszerű 
bioüzemanyagok előállítását elősegítő 
kutatásokat és fejlesztéseket, amelyek nem 
jelentenek közvetlen konkurenciát az 
élelmiszernövények számára; ilyenek 
például a lignocellulóz-tartalmú 
maradékanyagok, amelyek a 
tagállamokban nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló ritka biomasszák 
egyikét képezik.

Or. fr
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Indokolás

A növények különböző típusainak megkülönböztetése nem önmagáért való cél, hanem eszköz. 
Ki kell jelentenünk tehát, hogy ezen eszköz segítségével elő kell segíteni az Unióban az olyan 
új technológiák kutatását és fejlesztését, amelyek nem jelentenek konkurenciát az 
élelmiszernövények számára: a lignocellulóz-tartalmú maradékanyagok a legígéretesebb 
kutatási és fejlesztési perspektívát kínálják e területen, és megnyitják az utat az újszerű 
biodízelek előállítását lehetővé tevő biotechnológiai innovációhoz.

Módosítás 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 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. 
Mindezek mellett figyelembe kell venni az 
élelmiszerárakra és az élelmiszerellátás 
biztonságára gyakorolt lehetséges negatív 
hatásokat.

Or. it
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Módosítás 57
Alejo Vidal-Quadras

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, maradékanyagokból,
algákból és baktériumok biológiai 
lebontásából 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. 
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. Az újszerű bioüzemanyagok 
tekintetében fokozatosan ambiciózusabb 
kötelező célokat kell megállapítani, mivel 
ez egyértelműen jelzi uniós szintű 
támogatásukat. Ennek kapcsán arra kell 
törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben különösen azok az 
újszerű bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
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mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

Or. en

Módosítás 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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 

(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.
További ösztönzést kell adni az újszerű 
bioüzemanyagokra vonatkozó kötelező cél 
bevezetésével, hogy a hagyományos 
bioüzemanyagokhoz képest nagyobb 
arányban vegyenek részt a 2009/28/EK 
irányelv közlekedéssel kapcsolatban 
meghatározott 10%-os célértékén belül. A 
piaci torzulások és az újszerű 
bioüzemanyagok előállításával 
kapcsolatos csalások elkerülése érdekében 
azonban az újszerű bioüzemanyagoknak 
is meg kell felelniük a hagyományos 
bioüzemanyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági kritériumoknak. Emellett 
a megújuló energiával működő 
elektromos járműveken alapuló 
energiarendszer szén-dioxid-kibocsátástól 
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számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

mentes közlekedést biztosíthat. A 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének c) pontjában az elektromos 
járműveket 2,5 értékkel számítják be. Az 
elektromos járműveknek meg kell 
tartaniuk relatív előnyüket, és további
ösztönzést kell adni az elektromos 
járművek súlyozásának növelésével is, 
hogy a hagyományos és újszerű 
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 kiemelt támogatásban 
részesüljenek az elektromos járművek és 
azok az újszerű bioüzemanyagok, amelyek 
esetében nem jár számottevő hatással a 
földhasználat közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

Or. en

Módosítás 59
Angelika Niebler

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 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. A hagyományos, például 
hulladékokból 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 
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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.

termőterületért. Helyénvaló az újszerű 
bioüzemanyagok, például a 
cellulóztartalmú alapanyagok és algák
termelésének fokozását ösztönözni, 
ugyanis ezek szintén lehetőséget kínálnak 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
jelentős csökkentésére, és esetükben 
csekély a kockázata annak, hogy közvetve 
a földhasználat megváltozását 
eredményezik. További ösztönzést kell 
adni azzal, hogy a közlekedési ágazatban 
használt újszerű bioüzemanyagok 
tekintetében egy legalább 2%-os külön 
célt határoznak meg a 2009/28/EK 
irányelvben. Ennek kapcsán arra kell 
törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben az újszerű 
bioüzemanyagok támogatásban 
részesüljenek. A piaci torzulások és a 
csalásra való ösztönzés elkerülése 
érdekében az újszerű bioüzemanyagoknak 
ugyanazokat a fenntarthatósági 
kritériumokat kell teljesíteniük, mint a 
többi bioüzemanyagnak.

Or. de

Indokolás

A kettős elszámolás eszköze nem vezet a technológiai szempontból újszerű bioüzemanyagok 
előállításának és fogyasztásának várt növekedéséhez. Az ezen üzemanyagokra megállapított 
kötelező 2%-os cél egyértelmű normát és ösztönzőt kínál a piacnak a technológiai 
szempontból újszerű bioüzemanyagok használatára. A hagyományos bioüzemanyagokkal 
szembeni esélyegyenlőség megteremtése és a piaci torzulások minimalizálása érdekében az 
újszerű bioüzemanyagoknak is teljesíteniük kell a fenntarthatósági kritériumokat.

Módosítás 60
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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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 
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 
egy része 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. 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.

Or. en

Módosítás 61
Edit Herczog
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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. Indokolt a hulladék, mint 
nyersanyag maximális mértékben legyen 
kihasználva, ezért támogatandó a 
hulladék alapú alapanyagok extra 
támogatása, és vizsgálni kell további 
hulladékok bevonásának lehetőségét és új 
technológiák használtatát. Helyénvaló 
ennek megfelelően ezen újszerű 
bioüzemanyagok termelésének fokozását 
ösztönözni, amennyiben ez együtt jár a 
2020-as célok teljesíthetőségének átfogó 
vizsgálatával és nem eredményezi az uniós 
tagállamok még nagyobb fokú külföldi 
kiszolgáltatottságát energiahordozók és 
nyersanyagok tekintetében;

Or. hu
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Módosítás 62
Giles Chichester

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. 
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 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. en
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Módosítás 63
Maria Da Graça Carvalho

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 
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. Az újszerű bioüzemanyagokra 
azonban a hagyományos 
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bioüzemanyagokhoz hasonlóan megfelelő 
fenntarthatósági kritériumoknak és 
nyomon követhetőségi követelményeknek 
kell vonatkozniuk.

Or. en

Módosítás 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 ösztönözni az azt célzó 
mélyreható tanulmányokat és kutatásokat, 
hogy meg lehessen bizonyosodni ezen 
újszerű bioüzemanyagok termelésének 
fokozásával összefüggő lehetséges kedvező 
hatásokról, ugyanis ezek a 
bioüzemanyagok 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 
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támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

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.

Or. it

Módosítás 65
Gaston Franco

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 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például 
hulladékokból, maradékanyagokból 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 
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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.

2009/28/EK irányelv közlekedéssel 
kapcsolatban meghatározott 10 %-os 
célértékének teljesítésében. Ezzel 
összefüggésben 2020-ig 5%-ra kell 
csökkenteni a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztáson 
belül a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia 10%-os részarányára 
vonatkozó célkitűzésbe beszámítható, az 
élelmiszeripari célra felhasználható 
növényekből előállított bioüzemanyag 
részarányát. 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. E célból a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos európai politikának 
ösztönöznie kell az áttérést célzó 
valamennyi innovatív módszert.

Or. fr

Indokolás

A célok egyértelművé tétele érdekében célszerű emlékeztetni az Európai Bizottság által az e 
felülvizsgálati javaslatban kijelölt 5%-os célkitűzésre, és azt beilleszteni a 2020-ig terjedő 
európai politikai keretrendszerbe. Azt is célszerű hangsúlyozni, hogy az innovációra 2020 
után is prioritásként kell tekinteni, hogy biztosítani lehessen a jelenlegi beruházások jövőjét.

Módosítás 66
Evžen Tošenovský

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 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például 
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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.

hulladékokból, mikroorganizmusokból
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.

Or. en

Módosítás 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A közlekedési ágazat ÜHG- (6) A közlekedési ágazat ÜHG-
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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.

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 nincs 
kockázata a földhasználat közvetett 
megváltozásának, és közvetlenül nem 
versengenek élelmiszer- és takarmánypiaci 
termőterületért. Megalapozottságuk és 
valódi fenntarthatóságuk előzetes 
tudományos értékelését követően 
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 teljesítik a 
fenntarthatósági kritériumokat, amelyek 
nem versengenek az élelmiszerekkel 
földterületért, vízért és egyéb 
erőforrásokért, és amelyek esetében nem 
jár hatással a földhasználat közvetett 
megváltozása, és az üvegházhatást okozó 
gázok nagy mennyiségének kibocsátása 
takarítható meg.

Or. en
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Módosítás 68
Jens Rohde

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. 
További ösztönzést kell adni azzal, hogy a 
közlekedésben használt újszerű 
bioüzemanyagok tekintetében egy külön 
2,5%-os célt határoznak meg a 
2009/28/EK irányelvben. Ennek kapcsán 
arra kell törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben különösen 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. A piaci torzulások és a csalásra való 
ösztönzés elkerülése érdekében azonban 
az újszerű bioüzemanyagoknak is 
ugyanazokat a fenntarthatósági 
kritériumokat kell teljesíteniük, mint a 
többi bioüzemanyagnak.

Or. en
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Indokolás

A kettős elszámolás eszköze nem vezetett el az újszerű bioüzemanyagok termelésének és 
használatának elvárt növekedéséhez. Az újszerű üzemanyagokra megállapított kötelező 2,5%-
os cél meghatározása egyértelmű célkitűzést és ösztönzőt nyújt a piac számára a várhatóan 
alacsony kibocsátási értékű újszerű bioüzemanyagok használatára. A hagyományos 
bioüzemanyagokkal szembeni egyenlő versenyfeltételek megteremtése, valamint a piaci 
torzulások és a csalás lehető legnagyobb csökkentése érdekében azonban az újszerű 
bioüzemanyagoknak is teljesíteniük kell az összes fenntarthatósági követelményt.

Módosítás 69
Niki Tzavela

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 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például 
hulladékokból, maradékanyagokból,
algákból és baktériumok biológiai 
lebontásából 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
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A baktériumok biológiai lebontása egy új technológia, amely a biológiailag lebontható ipari 
hulladékban rejlő jelentős lehetőségeket hasznosítja olyan újszerű bioüzemanyagok 
előállítására, amelyeknek nincs ILUC-hatása, és nem avatkoznak bele az élelmiszerláncba. Az 
ILUC-javaslatnak az újszerű bioüzemanyagok előmozdítására irányuló célja fényében e 
módosítás előmozdítja majd az e technológiában rejlő óriási lehetőséget, és lehetővé teszi 
annak gyors bevezetését Európában.

Módosítás 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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, 

(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, 



AM\933726HU.doc 35/197 PE510.481v01-00

HU

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.

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, mégpedig az 
újszerű bioüzemanyagok tekintetében egy 
külön, 2%-os célérték meghatározásával.

Or. en

Módosítás 71
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Miközben a hulladékból és 
maradékanyagokból előállított 
bioüzemanyagokkal és folyékony bio-
energiahordozókkal az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátásában nagy 
megtakarítás érhető el, amelyek 
ugyanakkor alacsony hátrányos 
környezeti, társadalmi és gazdasági hatást 
váltanak ki, helyénvaló tovább értékelni a 
rendelkezésre állásukat, hasznukat és 
kockázataikat, többek között a 2020 utáni 
politikához nyújtott tájékoztatás 
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érdekében. Ugyanakkor további 
információkra van szükség mind a 
hagyományos, mind pedig az újszerű 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
energiabiztonsági előnyökről, különösen, 
ha közvetlenül vagy közvetve fosszilis 
tüzelőanyagokat használnak fel 
előállításukhoz. A Bizottságot azzal a 
feladattal kell megbízni, hogy jelentés 
nyújtson be és adott esetben tegyen 
javaslatokat az Európai Parlamentnek és 
a Tanácsnak e kérdésekkel kapcsolatban. 
Annak biztosítása érdekében, hogy a 
jelentés az összes pozitív és negatív hatást 
tükrözze, a jelentésnek figyelembe kell 
vennie az azzal kapcsolatos alternatív 
környezeti, társadalmi és gazdasági 
költségeket, hogy ha az alapanyagokat a 
bioüzemanyag és a folyékony bio-
energiahordozó előállításától eltérő célra 
használják fel.

Or. en

Módosítás 72
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Az Európai Bizottságnak figyelembe 
kell vennie, hogy a IX. mellékletben 
meghatározott együtthatók értéke nem 
minden termék esetében megfelelő, és a 
jogbizonytalanságok megelőzése 
érdekében a kérdés további megvitatására 
van szükség.

Or. fr

Módosítás 73
Ivo Belet
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Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A piaci zavarok és a csalás 
ösztönzésének elkerülése érdekében az 
újszerű bioüzemanyagoknak is 
ugyanazoknak a fenntarthatósági 
kritériumoknak kell megfelelniük, mint 
más bioüzemanyagoknak.

Or. nl

Módosítás 74
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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-alapanyagokat. 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 
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hulladékhierarchia. Nem szabad 
semmilyen negatív, a szóban forgó 
irányelv megfelelő alkalmazását gátló 
ösztönzőt létrehozni.

Or. en

Módosítás 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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-alapanyagokat. A lignocellulóz-
tartalmú maradékanyagok a 
tagállamokban nagy mennyiségben 
rendelkezésre álló ritka biomasszák egyik 
fajtája. A lignocellulóz-alapú 
bioüzemanyagok felhasználására 
vonatkozó részcélkitűzés bevezetésével a 
befektetők előtt nyilvánvalóvá válnának az 
ilyen bioüzemanyagokban rejlő 
lehetőségek.

Or. fr

Indokolás

Javítani kell a tagállamok energiabiztonságát és ezzel párhuzamosan – az újszerű biodízelek 
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előállítása révén – csökkenteni kell a gázolajimportot, ugyanakkor ösztönözni kell az egyik 
ritka és nagy lehetőségeket rejtő európai biomasszatípus kiaknázásába irányuló 
beruházásokat: e kettős cél elérése érdekében be kell vezetni egy, a lignocellulóz-alapú 
bioüzemanyagok felhasználására vonatkozó részcélkitűzést.

Módosítás 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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-alapanyagokat, amelyek 
energia-előállítási célból csak a 
hulladékhierarchiával összhangban 
használnak fel hulladék anyagokat, 
amelyek nem versengenek a földterület- és 
vízhasználatért, és így óvják a 
földterülethez és élelemhez való jogot, és 
amelyek nem csökkentik a talaj 
szervesanyag-tartalmát, ami a helyi 
ökoszisztémát érintő negatív környezeti 
hatást eredményezne.

Or. en

Módosítás 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini
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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 
közleménnyel11 és az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemtervével12, 
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 
közleménnyel11 és az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemtervével12, 
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 vagy azon 
biomassza-alapanyagokat, amelyek nem 
vonnak el földet vagy vizet az élelmiszer-
növényektől és így nem járnak a helyi 
ökoszisztémát veszélyeztető környezeti 
hatásokkal.

Or. it

Módosítás 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 

(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 
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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.

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, amelyek 
energia-előállítási célból csak a 
hulladékhierarchiával összhangban 
használnak fel hulladék anyagokat.

Or. en

Módosítás 79
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A biomasszán alapuló erőforrások 
használata jelentős alternatív költségekkel 
jár, amelyek az ökoszisztéma-
szolgáltatások kimerítéséhez vagy 
megszűnéséhez kapcsolódnak. A 
tagállamoknak tartózkodniuk kell a 
nyersanyagok energia-előállítási célú 
felhasználásának támogatásától vagy 
ösztönzésétől, amennyiben azok meglévő 
felhasználásoktól való átirányítása 
negatív hatást gyakorolna a biológiai 
sokféleségre, a talajra vagy a teljes szén-
dioxid-egyensúlyra. A politikai 
intézkedéseknek biztosítaniuk kell a 
biomassza egymásra épülő felhasználását 
is, garantálva, hogy nem vonják el az 
erőforrásokat a magas társadalmi 
hozzáadott értékkel rendelkező 
alkalmazásoktól az alacsony értékű 
energetikai felhasználásokhoz.

Or. en
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Indokolás

Számos meglévő felhasználás ahhoz vezet, hogy a fa szilárd összetevőként, például préselt 
rostlemezként a környezetben marad, a nyersanyagokat pedig ilyen felhasználások helyett 
energia-előállításra használják fel, ami azzal a kockázattal jár, hogy a teljes szén-dioxid-
mérleg negatív lesz. A lignocellulóz-tartalmú alapanyagok előmozdítását például olyan 
garanciák mellett kell támogatni, hogy a papíripari rostanyagokat felhasználó iparágat nem 
fosztják meg a nyersanyagoktól a jobb minőségű faanyag iránti kereslet miatt, aminek 
következtében a nyersanyagot más iparágaktól vonják el, vagy a kitermelés növelése válik 
szükségessé.

Módosítás 80
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az új létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítására vonatkozó 
minimális küszöbértékeket az általános 
ÜHG-mérleg javítása érdekében indokolt 
2014. július 1-jei hatállyal megemelni, 
illetve visszaszorítani az alacsony ÜHG-
teljesítményű létesítményekkel kapcsolatos 
további beruházásokat. A küszöbérték 
megemelése a 19. cikk (6) bekezdése 
második albekezdésének megfelelően 
biztosítékot jelent a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítási 
kapacitásaiba történő beruházásokhoz.

(8) Az új létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítására vonatkozó 
minimális küszöbértékeket az általános 
ÜHG-mérleg javítása érdekében indokolt 
2014. július 1-jei hatállyal megemelni, 
illetve ösztönözni a nagyobb ÜHG-
teljesítményű létesítményekkel kapcsolatos 
további beruházásokat. Egy 50%-os 
minimális küszöbérték a 19. cikk (6) 
bekezdése második albekezdésének 
megfelelően biztosítékot jelent a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállítási kapacitásaiba 
történő beruházásokhoz.

Or. fr

Indokolás

Az 50%-os minimális küszöbérték bevezetése ösztönzi az újszerű bioüzemanyagok innovatív 
előállítási módjaival kapcsolatos kutatást és beruházásokat, valamint előmozdítja azok ipari 
szintű termelését. A 2014. július 1. előtt üzemben lévő létesítmények tekintetében elérendő 
legmagasabb szintnek megfelelő 50%-os küszöbérték egyenlő versenyfeltételeket teremt, ezzel 
ösztönzi a beruházókat az újszerű bioüzemanyagokat előállító új létesítményekbe irányuló 
beruházásokkal járó kockázat vállalására.
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Módosítás 81
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az új létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítására vonatkozó 
minimális küszöbértékeket az általános 
ÜHG-mérleg javítása érdekében indokolt 
2014. július 1-jei hatállyal megemelni, 
illetve visszaszorítani az alacsony ÜHG-
teljesítményű létesítményekkel kapcsolatos 
további beruházásokat. A küszöbérték 
megemelése a 19. cikk (6) bekezdése 
második albekezdésének megfelelően 
biztosítékot jelent a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítási 
kapacitásaiba történő beruházásokhoz.

(8) Az új létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók teljes üvegházhatású 
gázkibocsátását az általános ÜHG-mérleg 
javítása érdekében indokolt fokozatosan 
csökkenteni, illetve visszaszorítani az 
alacsony ÜHG-teljesítményű 
létesítményekkel kapcsolatos további 
beruházásokat. A kibocsátáscsökkentés a 
19. cikk (6) bekezdése második 
albekezdésének megfelelően biztosítékot 
jelent a bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállítási kapacitásaiba 
történő beruházásokhoz.

Or. en

Módosítás 82
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) Az új létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítására vonatkozó 
minimális küszöbértékeket az általános 
ÜHG-mérleg javítása érdekében indokolt 
2014. július 1-jei hatállyal megemelni, 
illetve visszaszorítani az alacsony ÜHG-
teljesítményű létesítményekkel kapcsolatos 

(8) Az összes működő létesítményben
előállított bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarítására vonatkozó 
minimális küszöbértékeket az általános 
ÜHG-mérleg javítása érdekében indokolt 
2014. július 1-jei hatállyal megemelni, 
illetve visszaszorítani az alacsony ÜHG-
teljesítményű létesítményekkel kapcsolatos 
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további beruházásokat. A küszöbérték 
megemelése a 19. cikk (6) bekezdése 
második albekezdésének megfelelően 
biztosítékot jelent a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítási 
kapacitásaiba történő beruházásokhoz.

további beruházásokat. A küszöbérték 
megemelése a 19. cikk (6) bekezdése 
második albekezdésének megfelelően 
biztosítékot jelent a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítási 
kapacitásaiba történő beruházásokhoz.

Or. en

Módosítás 83
Angelika Niebler

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. de
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Indokolás

A hagyományos bioüzemanyagok használatának korlátozása nem eredményezi az újszerű 
bioüzemanyagokra való átállást. Az újszerű bioüzemanyagok hatékony és költségeket fedező 
támogatásának biztosításához fontosabb a megfelelő kutatás és fejlesztés. Az újszerű 
bioüzemanyagokra való átállás szempontjából döntő fontosságú, hogy ösztönzőket 
teremtsenek a bioüzemanyagokkal működő meglévő létesítmények átalakítására, ahelyett, 
hogy bezárnák azokat.

Módosítás 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en
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Módosítás 85
Giles Chichester

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.

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra való 
váltás előkészítéseként és a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő általános 
hatások 2020-ig történő minimalizálásához 
helyénvaló az újszerű bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos kötelező célok megállapítása 
a befektetők számára kiszámíthatóságot és 
stabilitást biztosító menetrendnek 
megfelelően. 

Or. en

Módosítás 86
Marita Ulvskog

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 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. E 
korlátozásnak elsősorban azon 
bioüzemanyagokra kell irányulnia, 
amelyek a környezetre és az éghajlatra 
nézve a leginkább károsak. Az említett 
bioüzemanyagok használatának általános 
korlátozása nélkül az 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.

Or. sv

Indokolás

Mivel a földhasználat közvetett megváltozása által előidézett számított kibocsátás a 
gabonafélék és a keményítőben gazdag egyéb növények esetében 12 gCO2eq/MJ, a 
cukornövények esetében pedig 13 gCO2eq/MJ, ezzel szemben az olajnövények esetében 55 
gCO2eq/MJ, ezért helyénvaló először azon növények használatát korlátozni, amelyek a 
legnagyobb környezeti hatást fejtik ki.

Módosítás 87
Jens Rohde

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 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 korlátozni az ilyen 
bioüzemanyagokra és folyékony bio-
energiahordozókra vonatkozó 7,5%-os 
felső határ bevezetésével.

Or. en

Indokolás

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Módosítás 88
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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.

(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 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók 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 a közlekedés 
tekintetében meghatározott 10%-os 
célérték teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt 
korlátozni.

Or. en

Módosítás 89
Britta Thomsen

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, 

(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, 
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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.

illetve a 98/70/EK irányelv V. 
mellékletének A. részében meghatározott 
élelmiszernövényekből és más, 
földterületen termesztett 
energianövényekből nyert 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK és a 
98/70/EK irányelvben foglalt célértékek 
teljesítéséhez beszámítható mennyiségét. 
Az említett bioüzemanyagok használatának 
általános korlátozása nélkül a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből,
olajnövényekből és más, földterületen 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK és a 
98/70/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni. Helyénvaló továbbá kötelező 
célértékeket megállapítani a 2016 és 2020 
között fokozatosan bevezetendő újszerű 
bioüzemanyagokra, ami 
kiszámíthatóságot és stabilitást biztosít a 
befektetőknek.

Or. en

Módosítás 90
Sabine Wils

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 

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra való 
váltás előkészítéseként, a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók iránti 
növekvő kereslet élelmiszerpiacokra 
gyakorolt további hatásának elhárítása 
érdekében, valamint a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő általános 
hatások 2020-ig történő minimalizálásához 
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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.

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. 
Az említett bioüzemanyagok használatának 
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, 
illetve az ezen irányelv szerint állami 
támogatásban részesülő részarányát 
indokolt a fogyasztás 2011. évi 
részarányára korlátozni. Ugyanezen 
okokból kifolyólag, valamint a hasonló 
hatást kifejtő nyersanyagokból előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók közötti egyenlőtlen 
bánásmód elkerülése érdekében – a 
hulladékokból és maradékanyagokból 
előállított bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók sérelme nélkül –
helyénvaló ugyanazt a bánásmódot 
alkalmazni a nem élelmezési célú, 
cellulóztartalmú és lignocellulóz-tartalmú 
alapanyagokra, amennyiben azokat 
földterületen termesztik.

Or. en

Módosítás 91
Edit Herczog

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 bioüzemanyag-fajtákra való 
váltás előkészítéseként és a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő általános 
hatások 2020-ig történő minimalizálásához 
helyénvaló az újszerű üzemanyagokkal 
kapcsolatos kötelező célok megállapítása, 
amelyre vonatkozóan világos, hatékony, 
kiszámítható szabályokra van szükség, és 
amelyek nem eredményezhetik a súlyos 
európai értékvesztéssel járó, már meglevő 
és termelő infrastruktúra időelőtti 
leállítását;

Or. hu

Módosítás 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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. 

(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. 
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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.

mellékletének A. részében meghatározott 
élelmiszernövényekből és az e célra 
termesztett energianövényekből nyert 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK és a 
98/70/EK irányelvben foglalt célértékek 
teljesítéséhez beszámítható mennyiségét. A
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből, valamint az e célra 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK és a
98/70/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából 
elszámolható részarányát indokolt a 
fogyasztás 2011. évi részarányára 
korlátozni. 2020 után a földterületen 
termesztett bioüzemanyagokból nyert 
energia részarányát fokozatosan meg kell 
szüntetni.

Or. en

Indokolás

A hagyomány bioüzemanyagokra és bio-energiahordozókra vonatkozó korlátozást az 
élelmiszernövényekre és az e célra termesztett energianövényekre (nem élelmiszernövényekre) 
is alkalmazni kell, mivel mindkét típus verseng az olyan földterületek és vízforrások 
használatáért, amelyeket csak élelmiszernövények és takarmányok termesztésére szabad 
felhasználni. Ezen túlmenően a hagyományos bioüzemanyagokra vonatkozó korlátozást a 
hatékonyság érdekében nem szabad beszámítani a 2009/28/EK és a 98/70/EK irányelvben 
meghatározott célértékek teljesítésébe. A 2020 utáni stratégiában az élelmiszernövényekből és 
e célra termesztett energianövényekből előállított bioüzemanyagokat fokozatosan ki kell 
vonni.

Módosítás 93
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Figyelembe véve, hogy az EU-ban 
jelenleg bevezetett hagyományos 
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etanoltermelő kapacitás az energiát 
tekintve a várható 2020-as benzinpiac 6%-
ának felel meg, és jogosan merül fel az 
igény a hagyományos bioüzemanyag-
termelő kapacitás terén jóhiszeműen 
végrehajtott meglévő beruházások 
védelmére, továbbá meg kell kezdeni a 
lignocellulózból előállított etanol 
kereskedelmi értékesítését, egy külön 
célértéket kell bevezetni, amelynek 
értelmében 2020-ra a közlekedésben a 
benzinalapú végső energiafogyasztás 
legalább 10%-ának megújuló energiából 
kell származnia, amelynek 8%-a cukorból 
és keményítőtartalmú növényekből 
előállított bioüzemanyagokból származik.

Or. en

Indokolás

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Módosítás 94
Giles Chichester

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 95
Maria Da Graça Carvalho

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. en

Módosítás 96
Gyürk András, Mészáros Alajos

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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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. en

Módosítás 97
Angelika Niebler

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. de
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Indokolás

Mivel a 3. cikk (4) bekezdésében törölni kell az 5%-os célt, ez a preambulumbekezdés 
tárgytalanná vált. Az első generációs bioüzemanyagokra meghatározott 5%-os korlát nem 
akadályozza meg az olyan harmadik országokból származó importot, ahol átalakítják az 
erdőket és mocsarakat. Ez a megközelítés az európai mezőgazdaságnak is kárt okoz. Emellett 
fennáll a veszélye, hogy nem sikerül teljesíteni azt a cél, hogy a közlekedési ágazatban 2020-
ig az energia 10%-os arányban megújuló energiaforrásból származzon.

Módosítás 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en

Módosítás 99
Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének új d) (10) A 3. cikk (4) bekezdésének új d) 
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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.

pontjában meghatározott 4%-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.

Or. sv

Módosítás 100
Catherine Trautmann

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 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, és nem alkuszik meg a már 
végrehajtott beruházásokkal.

Or. fr

Módosítás 101
Kent Johansson
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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 új d) 
pontjában meghatározott 3%-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.

Or. en

Módosítás 102
Jens Rohde

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 új d) 
pontjában meghatározott 7,5%-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.
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Or. en

Módosítás 103
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 új d) 
pontjában meghatározott 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.

Or. en

Módosítás 104
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Ösztönzőket kell kialakítani annak 
elősegítésére, hogy a közlekedési ágazat 
több megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energiát használjon. 
Emellett ösztönözni kell a közlekedési 
ágazaton belüli energiahatékonysági és 
energiamegtakarítási intézkedéseket.
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Or. en

Módosítás 105
Giles Chichester

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 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

törölve

Or. en

Módosítás 106
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

(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. Mindazonáltal az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentésére és a bioüzemanyagokra 
vonatozó uniós célkitűzések 
pontosságának és integritásának 
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biztosítása érdekében a 2009/28/EK és a 
98/70/EK irányelvben említett 
fenntarthatósági kritériumok értelmében 
előírt ÜHG-kibocsátáscsökkentések 
kiszámításakor 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. en

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 107
Britta Thomsen

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 

(11) Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére és a 
bioüzemanyagokra vonatozó uniós 
célkitűzések tényleges teljesítése 
érdekében a 2009/28/EK és a 98/70/EK 
irányelvben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumok értelmében 
előírt ÜHG-kibocsátáscsökkentések 
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(például hulladékokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

kiszámításakor figyelembe kell venni a
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátásokat. A további 
földterületek bevonását nem igénylő 
alapanyagokból (például hulladékokból) 
készült bioüzemanyagokhoz nullás 
kibocsátási tényezőt kell rendelni.

Or. en

Módosítás 108
Jens Rohde

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 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

(11) A bioüzemanyag-előállításnak a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátásával kapcsolatos 
becslésekre használt modellek jelentős 
eltérésekkel, korlátozásokkal és 
bizonytalanságokkal járó eredményekhez 
vezetnek. A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátások 
modellezésének eredményei ezért még 
mindig túl bizonytalanok ahhoz, hogy 
jogszabályba foglalják őket.

Or. en

Indokolás

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.
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Módosítás 109
Sabine Wils

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 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

(11) A 98/70/EK irányelv 7d. cikkének (6) 
bekezdése és a 2009/28/EK irányelv 19. 
cikkének (6) bekezdése megköveteli, hogy 
földhasználat közvetett megváltozását a 
lehető legkisebbre csökkentsék, mégpedig 
úgy, hogy konkrét módszertant vezetnek 
be a szénkészletváltozásokból származó 
kibocsátások tekintetében, ami biztosítja a 
98/70/EK irányelv 7b. cikkének (2) 
bekezdésében és a 2009/28/EK irányelv
17. cikkének (2) bekezdésében rögzített 
ÜHG-kibocsátáscsökkentési követelmény 
teljesítését. Ezen irányelvek 
alkalmazásában a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók ÜHG-
kibocsátásra gyakorolt hatásának 
kiszámítására vonatkozó szabályoknak 
ezért tartalmazniuk kell azokat a 
tényezőket, amelyek tükrözik a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók különböző típusainak 
betudható, a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátásokat. A 
98/70/EK irányelv 7d. cikkének (6) 
bekezdésével és a 2009/28/EK irányelv 19. 
cikkének (6) bekezdésével összhangban 
megfelelő biztosítékokat kell nyújtani az 
ezen irányelv hatálybalépése előtt 
végrehajtott beruházások számára.

Or. en

Módosítás 110
Fiona Hall

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
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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 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni. .

(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 számítás alkalmával indokolt 
beszámolni. A további földterületek 
bevonását nem igénylő alapanyagokból 
(például hulladékokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

Or. en

Módosítás 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

(11) A további földterületek bevonását nem 
igénylő alapanyagokból (például 
hulladékokból) vagy a megnövekedett 
terméshozamból készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

Or. en

Módosítás 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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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 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

(11) Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentésére és a 
bioüzemanyagokra vonatozó uniós 
célkitűzések tényleges teljesítése 
érdekében a 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumok értelmében 
előírt ÜHG-kibocsátáscsökkentések 
kiszámításakor 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 és 
maradékanyagokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni, feltéve, hogy 
megfelelnek a megfelelő fenntarthatósági 
előírásoknak.

Or. en

Módosítás 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A földek bioüzemanyag-termelési 
célú felhasználása nem vezethet a helyi 
közösségek és őslakosok elvándorlásához. 
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E célból csak az olyan bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
tekinthetők fenntarthatónak, amelyek 
előállítása nem sérti a helyi és bennszülött 
közösségek jogait.

Or. en

Módosítás 114
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Ezen eljárás felülvizsgálatakor és 
kiigazításakor figyelembe kell venni, hogy 
a vállalkozások már jelentős 
beruházásokat hajtottak végre a jelenlegi 
szabályozás alapján.

Or. fr

Módosítás 115
Angelika Niebler

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 

törölve
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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.

Or. de

Indokolás

Jelenleg még nincsenek megbízható, megfelelő tudományos alapok, amelyek alátámasztanák 
ezeket a módszereket és azok alkalmazását. Ez a megközelítés ráadásul a szükséges 
jogbiztonsággal is ellentétes.

Módosítás 116
Giles Chichester

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.

törölve

Or. en
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Módosítás 117
Gyürk András, Mészáros Alajos

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.

törölve

Or. en

Módosítás 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

törölve
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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.

Or. en

Módosítás 119
Jens Rohde

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 rendszeresen felül 
kell vizsgálnia az elérhető újszerű 
bioüzemanyagok IX. mellékletben 
meghatározott listáját, figyelembe véve a 
konszolidált, kölcsönös felülvizsgálatnak 
alávetett műszaki és tudományos haladást, 
és folyamatosan be kell számolnia a 
földhasználat közvetett megváltozása 
következtében keletkező kibocsátás 
becslésére használt modellek 
fejlesztéséről. 

Or. en
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Indokolás

Mivel szükség van a földhasználat közvetett megváltozása következtében keletkező kibocsátás 
becslésére használt modellek továbbfejlesztésére, konszolidálására és kölcsönös 
felülvizsgálatára, a Bizottságnak be kell számolnia a különböző modellek terén elért műszaki 
és tudományos haladásról.

Módosítás 120
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése – a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását 
enyhítendő – ideiglenes intézkedésként 
ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken 
való termesztését. Ezek a rendelkezések 
jelenlegi formájukban már nem felelnek 
meg az irányelv céljainak, így azokat ezen 
irányelv szemléletéhez illeszkedve úgy 
szükséges megállapítani, hogy a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás minimalizálása 
érdekében végrehajtott lépések 
koherensek maradjanak.

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását 
enyhítendő intézkedésként ösztönzi a 
bioüzemanyagok alapanyagainak súlyosan 
degradálódott vagy erősen szennyezett 
földterületeken való termesztését. A 
Bizottságnak értékelnie kell az egyéb 
ILUC-mérséklési intézkedéseket, például 
a társtermékek felhasználását, a 
terméshozam-növelést, a 
gyártáshatékonysági intézkedéseket és a 
sérülékeny, elhagyott vagy nem használt 
földterületen folytatott termelést azzal a 
céllal, hogy a bónusz tekintetében beépítse 
ezeket az intézkedéseket az irányelvekbe, 
illetve hogy kifejezetten beépítse ezeket az 
ILUC-modellekbe, mint amilyen a 
98/70/EK irányelv IV. melléklete C. 
részének 7. pontjában és a 2009/28/EK 
irányelv V. melléklete C. részének 7. 
pontjában a helyreállított degradálódott 
földterületről kinyert biomassza 
tekintetében meghatározott modell.

Or. en
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Módosítás 121
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése – a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását 
enyhítendő – ideiglenes intézkedésként 
ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken
való termesztését. Ezek a rendelkezések 
jelenlegi formájukban már nem felelnek 
meg az irányelv céljainak, így azokat ezen 
irányelv szemléletéhez illeszkedve úgy 
szükséges megállapítani, hogy a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás minimalizálása érdekében 
végrehajtott lépések koherensek 
maradjanak.

(13) A 2009/28/EK irányelv 19. cikkének 
(8) bekezdése és a 98/70/EK irányelv 7d. 
cikkének (8) bekezdése – a földhasználat 
közvetett megváltozásának hatását 
enyhítendő – ideiglenes intézkedésként 
ösztönzi a bioüzemanyagok 
alapanyagainak súlyosan degradálódott 
vagy erősen szennyezett földterületeken 
való termesztését. Ezek a rendelkezések 
jelenlegi formájukban már nem felelnek 
meg az irányelv céljainak, így azokat ezen 
irányelv szemléletéhez illeszkedve úgy 
szükséges megállapítani, hogy a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátás minimalizálása érdekében 
végrehajtott lépések koherensek 
maradjanak. Továbbra is támogatni kell 
azonban, hogy a degradálódott 
földterületeket bioüzemanyag-alapanyag 
termesztésére használják, amennyiben az 
nem idézi elő a földhasználat közvetett 
megváltozását.

Or. fr

Módosítás 122
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) A közlekedési ágazatban a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó célérték 
teljesítése, és ezzel egyidejűleg a 
földhasználat megváltozásából eredő 
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negatív hatások lehető legnagyobb 
csökkentése céljából ösztönözni kell a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energiát, a modális váltást, a 
tömegközlekedés fokozottabb használatát 
és az energiahatékonyságot. A 
közlekedésről szóló fehér könyvvel 
összhangban ezért a tagállamoknak az 
energiahatékonyság fokozására és a 
közlekedési ágazat teljes 
energiafogyasztásának csökkentésére kell 
törekedniük, egyúttal előmozdítva az 
elektromos járművek piaci térnyerését és a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energia használatának 
közlekedési rendszerekben való 
elterjedését.

Or. en

Módosítás 123
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Ezen irányelv egységes végrehajtási 
feltételeinek biztosítása érdekében 
végrehajtási hatáskört kell a Bizottságra 
ruházni. Az említett hatáskört a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 2011. 
február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

törölve

Or. nl

Módosítás 124
Giles Chichester
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Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás számításának módszertana, az 
üzemanyagok megengedett fémadalék-
tartalmának szintje, valamint az 
üzemanyagokra vonatkozó előírásokkal 
kapcsolatos engedélyezett elemző 
módszerek és a bioetanol tartalmú benzin 
esetében engedélyezett gőznyomáseltérés.

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, az üzemanyagok 
megengedett fémadalék-tartalmának 
szintje, valamint az üzemanyagokra 
vonatkozó előírásokkal kapcsolatos 
engedélyezett elemző módszerek és a 
bioetanol tartalmú benzin esetében 
engedélyezett gőznyomáseltérés.

Or. en

Módosítás 125
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
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technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás számításának módszertana, az 
üzemanyagok megengedett fémadalék-
tartalmának szintje, valamint az 
üzemanyagokra vonatkozó előírásokkal 
kapcsolatos engedélyezett elemző 
módszerek és a bioetanol tartalmú benzin 
esetében engedélyezett gőznyomáseltérés.

technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 
nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, az üzemanyagok 
megengedett fémadalék-tartalmának 
szintje, valamint az üzemanyagokra 
vonatkozó előírásokkal kapcsolatos 
engedélyezett elemző módszerek és a 
bioetanol tartalmú benzin esetében 
engedélyezett gőznyomáseltérés.

Or. en

Módosítás 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 

(18) Annak érdekében, hogy a 98/70/EK 
irányelvben foglaltak a tudományos és 
technikai haladással mindenkor lépést 
tartsanak, a Bizottságot célszerű 
felhatalmazni arra, hogy az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a kibocsátott 
üvegházhatású gázok mennyiségének 



PE510.481v01-00 76/197 AM\933726HU.doc

HU

nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátás számításának módszertana, az 
üzemanyagok megengedett fémadalék-
tartalmának szintje, valamint az 
üzemanyagokra vonatkozó előírásokkal 
kapcsolatos engedélyezett elemző 
módszerek és a bioetanol tartalmú benzin 
esetében engedélyezett gőznyomáseltérés.

nyomon követését és csökkentését célzó 
mechanizmus, a bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos fenntarthatósági kritériumok 
teljesülésének értékeléséhez szükséges 
módszertani elvek és értékek, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása, a teljes életciklusra 
vetített ÜHG-kibocsátás kiszámításának és 
jelentésének módszertana, az üzemanyagok 
megengedett fémadalék-tartalmának 
szintje, valamint az üzemanyagokra 
vonatkozó előírásokkal kapcsolatos 
engedélyezett elemző módszerek és a 
bioetanol tartalmú benzin esetében 
engedélyezett gőznyomáseltérés.

Or. en

Módosítás 127
Giles Chichester

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 
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 

(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 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: az újszerű 
bioüzemanyagok 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 
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számításának módszertana, és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Or. en

Módosítás 128
Jens Rohde

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 
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.

(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 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: az újszerű 
bioüzemanyagok listája, a közlekedési célú 
üzemanyagok energiatartalma, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Or. en

Módosítás 129
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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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 
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.

(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 
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. en

Módosítás 130
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 

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 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
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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.

szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: az újszerű 
bioüzemanyagok 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. 

Or. da

Módosítás 131
Fiona Hall

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 
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 

(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 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a 3. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott rész-célérték 
teljesítése szempontjából beszámítható
újszerű bioüzemanyagok 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 
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fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Or. en

Módosítás 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
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.

(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 
működéséről szóló szerződés 290. cikke 
szerint jogi aktusokat fogadjon el a 
következők tekintetében: a közlekedési 
célú üzemanyagok energiatartalma, a 
legelőterületek különösen fajgazdag 
területté való minősítésének kritériumai és 
földrajzi behatárolása és a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos 
fenntarthatósági kritériumok teljesülésének 
értékeléséhez szükséges módszertani elvek 
és értékek.

Or. en

Módosítás 133
Laurence J.A.J. Stassen
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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.

törölve

Or. nl

Módosítás 134
Giles Chichester

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 fenntarthatósági rendszerbe bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását, feltéve, hogy az alkalmazott 
modellek kellően hatékonyak és 
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megbízhatóak ahhoz, hogy pontosan 
hozzárendeljék az ILUC-ból eredő 
kibocsátások konkrét értékét a felhasznált 
növények különböző típusaihoz.

Or. en

Módosítás 135
Jens Rohde

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.

Or. en

Módosítás 136
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
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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.

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.

Or. en

Indokolás

A földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátási tényezők fenntarthatósági 
rendszerbe való bevezetésére ezen irányelv hatálybalépésével kerül sor.

Módosítás 137
Gaston Franco

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 fenntarthatósági rendszerbe 2021. január 
1-jei hatállyal bevezetve a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő ÜHG-
kibocsátási tényezők alkalmazását. A 
Bizottságnak megfelelő vizsgálatok 
keretében fel kell mérnie, hogy ezen 
irányelv alkalmazása milyen hatást 
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gyakorol a biomasszát felhasználó 
ágazatokra.

Or. fr

Módosítás 138
Fiona Hall

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. A 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 
hatásmérséklő intézkedéseket is, mint 
például a társtermékek alkalmazását, a 
terméshozam-növelést, a 
gyártáshatékonysági intézkedéseket és az 
elhagyott földterületen folytatott termelést.

Or. en

Módosítás 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
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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.

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.

Or. en

Módosítás 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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, amelyeknek 
magukban kell foglalniuk az újszerű 
bioüzemanyagok által teljesítendő 
fenntarthatósági kritériumokat.

Or. en

Módosítás 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi
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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, amelyeknek 
magukban kell foglalniuk az újszerű 
bioüzemanyagok előmozdítása érdekében
teljesítendő fenntarthatósági
kritériumokat.

Or. en

Módosítás 142
Laurence J.A.J. Stassen

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság 
az ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítése és 
megfogalmazása során biztosítania kell, 
hogy a megfelelő dokumentumokat 
egyidejűleg, a kellő időben és megfelelő 
módon eljuttassák az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

törölve

Or. nl
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Módosítás 143
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
kidolgozásakor gondoskodnia kell arról, 
hogy a releváns dokumentumok
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon eljussanak az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között a szakértők és az 
érdekelt felek szintjén is, beleértve az 
érintett iparágakat. A Bizottságnak a 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésekor és kidolgozásakor 
gondoskodnia kell arról, hogy a releváns 
dokumentumok egyidejűleg, kellő időben 
és megfelelő módon eljussanak az Európai 
Parlamenthez és a Tanácshoz.

Or. de

Módosítás 144
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten 
is. A Bizottságnak a felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok előkészítésekor és 
kidolgozásakor gondoskodnia kell arról, 
hogy a releváns dokumentumok 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon eljussanak az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

(21) Különösen fontos, hogy a Bizottság az 
ezen irányelv kapcsán végzett előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között az erdő- és 
mezőgazdasági ágazat szakértőivel is. A 
Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítésekor és 
kidolgozásakor gondoskodnia kell arról, 
hogy a releváns dokumentumok 
egyidejűleg, kellő időben és megfelelő 
módon eljussanak az Európai Parlamenthez 
és a Tanácshoz.

Or. fr
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Módosítás 145
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 7a. cikk a következőképpen módosul: 1. A 7a. cikk a következőképpen módosul:

-a) a (2) bekezdés a) pontja helyébe a 
következő szöveg lép:
a) 6% 2020. december 31-ig. E csökkentés 
tekintetében a tagállamok megkövetelik a 
forgalmazóktól, hogy tartsák be az alábbi 
időközi célértékeket: 2% 2016. december 
31-ig és 4% 2018. december 31-ig.

Or. en

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a jelenlegi üzemanyag-minőségi irányelv szerint rögzített önkéntes 
célértékek igazából nem mozdították el a piacot a kevésbé szén-dioxid-intenzív üzemanyagok 
felé, e módosítás azt javasolja, hogy az üzemanyag-minőségi irányelv 2%-os és 4%-os időközi 
célértékeit halasszák el 2014-ről, illetve 2017-ről 2016-ra, illetve 2018-ra, ugyanakkor a 
célértékeket kötelezővé teszi az üzemanyag-szállítókra nézve.

Módosítás 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés a c) pont után a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„A 98/70/EK irányelv 7a. cikkének a) és 
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b) pontjában említett célértéknek való 
megfelelés céljából a tagállamok 
biztosítják, hogy a szállítók által a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből, 
olajnövényekből és egyéb, földterületen 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladja meg a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontjában meghatározott 
maximális részaránynak megfelelő 
energiamennyiséget.”

Or. en

Módosítás 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a pont (új)
2008/70/EK rendelet
7 a cikk – 2 bekezdés – utolsó albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) a (2) bekezdés a c) pont után a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok biztosítják, hogy az első 
albekezdésben említett célértéknek való 
megfelelés céljából a gabonafélékből és az 
egyéb, keményítőben gazdag növényekből, 
cukornövényekből és olajnövényekből 
vagy az e célra termesztett 
energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok maximális részaránya 
nem haladja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértéke 5%-
ának megfelelő energiamennyiséget.”

Or. en
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Módosítás 148
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cikk szövege kiegészül a következő (6) 
bekezdéssel:

törölve

„(6) A forgalmazók minden év március 
31-ig jelentést tesznek a tagállam által 
kijelölt hatóság felé a bioüzemanyagok 
előállítási módjáról, a forgalmazott 
mennyiségről, a teljes életciklusra 
vonatkozó, energiaegységre számított 
üvegházhatású gázkibocsátásról, s ezen 
belül a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.”

Or. en

Módosítás 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cikk szövege kiegészül a következő (6) 
bekezdéssel:

törölve

„(6) A forgalmazók minden év március 
31-ig jelentést tesznek a tagállam által 
kijelölt hatóság felé a bioüzemanyagok 
előállítási módjáról, a forgalmazott 
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mennyiségről, a teljes életciklusra 
vonatkozó, energiaegységre számított 
üvegházhatású gázkibocsátásról, s ezen 
belül a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.”

Or. en

Módosítás 150
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a cikk szövege kiegészül a következő (6) 
bekezdéssel:

törölve

A forgalmazók minden év március 31-ig 
jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 
energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról, s ezen belül a 
földhasználat közvetett megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.”

Or. en

Indokolás

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
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scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Módosítás 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A forgalmazók minden év március 31-
ig jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 
energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról, s ezen belül a 
földhasználat közvetett megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.

(6) A forgalmazók minden év március 31-
ig jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 
energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról, s ezen belül a 
földhasználat közvetett megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.

Ezen túlmenően a forgalmazók kötelesek 
jelentést tenni a tagállam által kijelölt 
hatóságnak a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
2020-ban az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált 
energiafogyasztáson belüli 10%-os 
részarányának kötelező 3%-os célértéke 
felé tett előrehaladásról. A forgalmazók 
dokumentálják, hogy a bioüzemanyagokat 
a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból és a nem biológiai 
eredetű, folyékony és gáznemű, megújuló 
energiaforrásból állították elő. A 
tagállamok ezeket az adatokat eljuttatják a 
Bizottsághoz.
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Or. en

Módosítás 152
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A forgalmazók minden év március 31-ig 
jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 
energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról, s ezen belül a 
földhasználat közvetett megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.

A forgalmazók minden év március 31-ig –
az adminisztratív terhek elkerülését szem 
előtt tartva kialakított eljárás szerint –
jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 
energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról, s ezen belül a 
földhasználat közvetett megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.

Or. fr

Módosítás 153
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A forgalmazók minden év március 31-
ig jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 

(6) A forgalmazók minden év március 31-
ig jelentést tesznek a tagállam által kijelölt 
hatóság felé a bioüzemanyagok előállítási 
módjáról, a forgalmazott mennyiségről, a 
teljes életciklusra vonatkozó, 
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energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról, s ezen belül a 
földhasználat közvetett megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások becsült értékéről, az V. 
melléklet szerint. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.

energiaegységre számított üvegházhatású 
gázkibocsátásról. A tagállamok ezeket az 
adatokat eljuttatják a Bizottsághoz.

Or. da

Módosítás 154
Gyürk András, Mészáros Alajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a (5) bekezdés első albekezdésének 
bevezető mondata helyébe a következő 
szöveg lép:

törölve

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el különösen az alábbiakra 
vonatkozóan:”

Or. en

Módosítás 155
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
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„(1) Tekintet nélkül arra, hogy a 
nyersanyagokat a Közösség területén vagy 
azon kívül termesztették-e, a 
bioüzemanyagokat a 7a. cikkben említett 
célok alkalmazásában csak akkor lehet 
figyelembe venni, ha azok teljesítik az e 
cikk (2)–(6c) bekezdésében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumokat.
A gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből, valamint a hulladéktól 
és maradékanyagoktól eltérő nem 
élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú anyagokból 
előállított bioüzemanyagok, amelyeket a 
7a. cikk alkalmazásában figyelembe 
vettek, nem haladhatják meg a megújuló 
energiaforrásból előállított energia 
támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 
3. cikke (1) bekezdésének második 
albekezdésében említett 
energiamennyiséget.”

Or. en

Módosítás 156
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés második albekezdését 
el kell hagyni.

Or. en

Indokolás

A következetes fenntarthatósági szabályozás megköveteli, hogy az újszerű bioüzemanyagokra 
ugyanazok a fenntarthatósági kritériumok vonatkozzanak, mint a hagyományos 
bioüzemanyagokra. A fenntarthatósági rendszerek hitelessége érdekében szigorú 
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ellenőrzésekre van szükség, amelyeket minden bioüzemanyagra alkalmazni kell. A Bizottság 
javaslatának következménye az lenne, hogy a nem fenntartható nyersanyagokból előállított 
bioüzemanyagokat kifejezetten támogatnák. Az egyes hulladékokra és maradékanyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági követelményekkel kapcsolatos kivételek ténylegesen azt
eredményeznék, hogy például a hulladék pálmaolajból előállított biodízel ezután akkor is 
támogatásban részesülne, ha a pálmaolajat illegálisan kiirtott esőerdők területén állították 
elő. Ugyanez vonatkozik a nem fenntartható módon előállított étolajakra is. Ezekben az 
esetekben nem védenék a jelentős biológiai sokféleséggel rendelkező területeket, esőerdőket, 
lápokat és tőzeges területeket.

Módosítás 157
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A bioüzemanyagok használatával elért, 
az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

(2) A bioüzemanyagok használatával elért, 
az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

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

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

A bioüzemanyagok használatából eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenést a 
7d. cikk (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint kell kiszámítani.

A bioüzemanyagok használatából eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenést a 
7d. cikk (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint kell kiszámítani.



AM\933726HU.doc 97/197 PE510.481v01-00

HU

Ezen túlmenően az V. melléklet A. 
részében felsorolt bioüzemanyagok 
felhasználásából eredő ÜHG-
kibocsátáscsökkentést a 7d. cikk (1) 
bekezdésével összhangban csak az 
üzemanyagkészlet teljes 
energiamennyiségének legfeljebb 5%-ával 
egyenértékű mennyiségre kell kiszámítani. 
5% felett az ilyen bioüzemanyagok 
esetében az ÜHG-kibocsátáscsökkentést a 
fosszilis tüzelőanyagok ÜHG-kibocsátásai 
átlagos életciklusával egyenlő mértékűnek 
kell tekinteni.
A 2009/28/EK irányelv IX. mellékletének 
A. részében felsorolt nyersanyagokból 
előállított bioüzemanyagok esetében az 
ÜHG-kibocsátáscsökkentést a 7d. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kell 
kiszámítani, az üzemanyagkészlet átlagos 
ÜHG-intenzitásának kiszámításához való 
hozzájárulásukat pedig néggyel kell 
megszorozni.
A IX. melléklet B. részében felsorolt 
nyersanyagokból előállított 
bioüzemanyagok esetében az ÜHG-
kibocsátáscsökkentést a 7d. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kell 
kiszámítani, az üzemanyagkészlet átlagos 
ÜHG-intenzitásának kiszámításához való 
hozzájárulásukat pedig kettővel kell 
megszorozni.
A nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok esetében az ÜHG-
kibocsátáscsökkentést a 7d. cikk (1) 
bekezdésével összhangban kell 
kiszámítani, az üzemanyagkészlet átlagos 
ÜHG-intenzitásának kiszámításához való 
hozzájárulásukat pedig néggyel kell 
megszorozni.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiáról szóló irányelv és az üzemanyag-minőségi irányelv rendelkezéseinek –
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beleértve az ILUC-ra adott politikai választ is – következetesnek és összehangoltnak kell 
lenniük. Ezért a „hagyományos” bioüzemanyagok alacsonyabb ÜHG-kibocsátásának a 6%-
os csökkentési célérték teljesítésében jelentkező előnyét csak az üzemanyagkészletben meglévő 
részarányuk legfeljebb 5%-áig veszik figyelembe, a második generációs bioüzemanyagok 
előnyét pedig 4-gyel, illetve 2-vel kell megszorozni.

Módosítás 158
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

A bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozó használatából adódó, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett közvetlen 
és közvetett üvegházhatású gázkibocsátás 
összegének legalább 60%-nak kell lennie, 
és nem haladhatja meg a 42 gCO2eq/MJ 
értéket.

Or. en

Indokolás

A relatív értékben (%-ban) kifejezett kibocsátáscsökkentési küszöbérték, mint amit a Bizottság 
is javasol, nem nyújt elégséges garanciát a befektetőknek, mivel a referenciaérték idővel 
változhat. Ehelyett a maximális kibocsátások abszolút értékben való rögzítése – amit ez a 
módosítás is javasol – nagyobb biztonságot nyújt azon beruházási típus számára, amelyre az 
ipar adott esetben összpontosítani akar. Az itt használt 42 gCO2eq/MJ érték a jelenlegi 
referenciaérték mellett 50%-os kibocsátáscsökkentésnek felel meg.

Módosítás 159
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – a pont
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

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

Or. en

Módosítás 160
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 50%-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

Or. fr
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Indokolás

A 60%-os minimális küszöbérték túl magas, és gátolja az újszerű bioüzemanyagok innovatív 
előállítási módjaival kapcsolatos kutatást és beruházásokat, ezáltal csökkenti az ipari szintű 
termelési lehetőséget, következésképpen pedig háttérbe szorítja azt a célkitűzést, miszerint 
ösztönözni kell az újszerű bioüzemanyagok erőteljesebb piaci megjelenését.

Módosítás 161
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

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

Or. en

Módosítás 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
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üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie a 2018. július 1-je után üzembe állt 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok 
előállítását.

Or. ro

Módosítás 163
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 164
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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

A 2014. július 1-jén vagy azt megelőzően 
már üzemelő létesítmények esetében a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatából adódó, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett közvetlen 
és közvetett üvegházhatású gázkibocsátás 
2016. december 31-ig nem haladhatja 
meg az 54 gCO2eq/MJ, 2017. január 1-
jétől pedig a 42 gCO2eq/MJ értéket. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
előállítását.

Or. en

Indokolás

A maximális kibocsátások abszolút értékben való rögzítése – amit ez a módosítás is javasol –
nagyobb biztonságot nyújt azon beruházási típus számára, amelyre az ipar adott esetben 
összpontosítani akar. Az itt használt 54 és 42 gCO2eq/MJ érték 35%-os, illetve 50%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg. Semmi sem indokolja, hogy a Bizottság által javasoltak 
szerint egy évvel eltolják a 2017-es 50%-os követelményt.

Módosítás 165
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013. december 31-én vagy azt 
megelőzően már üzemelő létesítmények 
esetében a bioüzemanyagok használatával 
elért, az (1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak 2017. december 31-ig 
legalább 45%-nak, 2018. január 1-jétől
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lennie. kezdődően pedig legalább 60%-nak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 166
Gyürk András, Mészáros Alajos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon kritériumok és földrajzi 
térségek tekintetében, amelyek 
figyelembevételével megállapítható, hogy 
mely gyepterületekre terjed ki az első 
albekezdés c) pontjának hatálya.”

Or. en

Módosítás 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b pont
98/70/EK irányelv
7 b cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el azon kritériumok és földrajzi 
térségek tekintetében, amelyek 
figyelembevételével megállapítható, hogy 
mely gyepterületekre terjed ki az első 
albekezdés c) pontjának hatálya.”

Or. en

Módosítás 168
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) Az olyan országokból vagy régiókból 
származó bioüzemanyagokat és folyékony 
bio-energiahordozókat, amelyekben a 
földhasználat-változásból adódó 
kibocsátások mennyisége meghaladja az 
egész országra vagy régióra vonatkozóan 
a IV. melléklet C. részének 7. pontjával 
összhangban kiszámított 
fosszilistüzelőanyag-kibocsátás 35%-át 
(30 g CO2eq/MJ), nem veszik figyelembe 
az (1) bekezdésben említett célok 
tekintetében.”

Or. en

Módosítás 169
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont – b b pont (új)
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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:
Az (1) bekezdésben említett célokból 
figyelembe vett bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók nem 
készülhetnek hulladékokból, kivéve, ha 
független vizsgálat megállapítja, hogy a 
2008/98/EK irányelvben felvázoltak 
szerint megfelelnek a 
hulladékhierarchiának, azaz az 
energetikai hasznosítás előtti 
megelőzésnek, újrahasználatra való 
előkészítésnek és újrafeldolgozásnak.

Or. en

Módosítás 170
Fiona Hall

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 cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célokból figyelembe 
vett bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók nem készülhetnek 
hulladékból kinyert nyersanyagokból, 
kivéve, ha független vizsgálat megállapítja 
és tanúsítja, hogy megfelelnek 
2008/98/EK irányelv 4. cikke szerinti 
hulladékhierarchiának, azaz az 
energetikai hasznosítás előtti 
megelőzésnek, újrahasználatra való 
előkészítésnek és újrafeldolgozásnak.
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E célból a Bizottság felhatalmazást kap a 
25b. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyek létrehozzák a független vizsgálat 
és tanúsítás szabályait. A szabályokat 
[2016. január 1-jéig] fogadják el.”

Or. en

Indokolás

A hulladékokra a hulladékokról szóló keretirányelv 4. cikkében meghatározott 
hulladékhierarchia alkalmazandó, azaz az energetikai hasznosítás előtt megelőzési 
intézkedéseket kell hozni, elő kell készíteni az újrahasználatot és el kell végezni az 
újrafeldolgozást, a megfelelést pedig a csalás megelőzés érdekében független eljárás 
keretében kell megvizsgálni és tanúsítani.

Módosítás 171
Jens Rohde

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 cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállítására felhasznált 
nyersanyagokat nem szabad a 7a. cikk (2) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában 
említett célokból figyelembe venni, ha a 
nyersanyag előállításának évében a (4) és 
(5) bekezdés hatálya alá tartozó 
földterületek használata jelentősen 
megváltozott.”

Or. en

Indokolás

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
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considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Módosítás 172
Kathleen Van Brempt

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 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 cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdésben említett célokból 
figyelembe vett bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók olyan 
fenntartható földgazdálkodási 
gyakorlatokkal előállított 
nyersanyagokból készülnek, amelyek 
fenntartják vagy növelik az ökoszisztémák 
szénkészletét, óvják a biológiai 
sokféleséget, a talaj termékenységét és 
szerves összetételét, elkerülik a 
talajeróziót, előmozdítják a vízforrások 
megőrzését, valamint minimális hatást 
gyakorolnak a víz rendelkezésre állására, 
minőségére, illetve tápanyag- és 
ásványianyag-egyensúlyára.”

Or. en

Módosítás 173
Ivo Belet

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a (7) bekezdés második 
albekezdésének első mondata a 
következőképpen módosul: 
„A Bizottság kétévente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
arról, hogy milyen hatással van a 
bioüzemanyag iránti fokozott kereslet a 
társadalmi fenntarthatóságra a 
Közösségben és a harmadik országokban, 
mennyiben befolyásolja a bioüzemanyag-
termelésnek az EU-n belüli 
növényifehérje-hiány csökkentésében 
játszott szerepét, valamint milyen hatással 
van a Közösség bioüzemanyag-politikája 
az elérhető árú élelmiszereknek 
különösen a fejlődő országok lakossága 
számára történő rendelkezésre állására, 
továbbá a szélesebb értelemben vett 
fejlesztési kérdésekről. 

Or. nl

Módosítás 174
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 7a. cikk és a 7b. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában egy adott 
bioüzemanyag teljes életciklusra
vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátását 
az alábbiak szerint kell kiszámítani:
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a) ahol az előállítási módra vonatkozó 
ÜHG-kibocsátáscsökkentés 
alapértelmezett értékét a IV. melléklet A. 
vagy B. részében állapították meg, és ha 
az e bioüzemanyagokra vagy bio-
energiahordozókra a IV. melléklet C. 
részének 7. pontjával összhangban 
számított el értéke nulla vagy annál 
kevesebb, és ahol a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő becsült ÜHG-
kibocsátás ennek az alapértelmezett 
értéknek az alkalmazásával az V. 
melléklet B. részével összhangban nulla;
b) a IV. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges érték 
alkalmazásával, hozzáadva a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások V. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit;
c) a IV. melléklet C. részének 1. pontjában 
említett képlet tényezőinek összegeként 
kiszámított érték alkalmazásával, ahol az 
egyes tényezők esetében a IV. melléklet D. 
vagy E. részében szereplő, részekre bontott 
alapértelmezett értékek, az összes többi 
tényező esetében pedig az V. melléklet C. 
részében meghatározott módszernek 
megfelelően kiszámított tényleges értékek 
alkalmazhatók, hozzáadva a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátások V. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit.”

Or. en

Indokolás

A számítási módszer kiigazítása, hogy figyelembe vegyék az ILUC-becsléseket az üzemanyag-
minőségi irányelv újonnan javasolt V. mellékletével összhangban.

Módosítás 175
Sabine Wils
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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 7a. cikk és a 7b. cikk (2) 
bekezdésének alkalmazásában egy adott 
bioüzemanyag teljes életciklusra 
vonatkozó üvegházhatásúgáz-kibocsátását 
az alábbiak szerint kell kiszámítani:
a) ahol az előállítási módra vonatkozó 
ÜHG-kibocsátáscsökkentés 
alapértelmezett értékét a IV. melléklet A. 
vagy B. részében állapították meg, és ahol 
az e bioüzemanyagokra vagy bio-
energiahordozókra ennek az 
alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával az V. melléklet C. része 7. 
pontjával összhangban számított el értéke 
nulla vagy annál kevesebb; a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások V. mellékletben 
meghatározott értékeit hozzá kell adni 
ehhez az alapértelmezett értékhez;
b) a IV. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges érték 
alkalmazásával; a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátások V. 
mellékletben meghatározott értékeit hozzá 
kell adni ehhez a tényleges értékhez; vagy
c) a IV. melléklet C. részének 1. pontjában 
említett képlet tényezőinek összegeként 
kiszámított érték alkalmazásával, ahol az 
egyes tényezők esetében az V. melléklet D. 
vagy E. részében szereplő, részekre bontott 
alapértelmezett értékek, az összes többi 
tényező esetében pedig az IV. melléklet C. 
részében meghatározott módszernek 
megfelelően kiszámított tényleges értékek 
alkalmazhatók, az eiluc érték kivételével, 
amely esetében az V. mellékletben említett 
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értékek alkalmazandók.”

Or. en

Módosítás 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
98/70/EK irányelv
3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. melléklet B. és E. 
részében ismertetett becsült jellemző és 
alapértelmezett értékek kiigazítására 
vonatkozóan.

törölve

Or. en

Módosítás 177
Giles Chichester

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, 

törölve
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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 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint 
a nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.

Or. en

Módosítás 178
Silvia-Adriana Ţicău

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 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint 
a nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.

törölve

Or. ro
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Módosítás 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint 
a nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.

törölve

Or. en

Módosítás 180
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – a pont
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 6 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint a 
nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.”

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 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint a 
nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával, 
amennyiben mindez ösztönzi az innovatív 
technológiák kutatását és fejlesztését a 
tagállamokban, valamint tükrözi annak 
szükségességét, hogy javítsák a piac dízel 
típusú üzemanyagokkal való ellátásának 
biztonságát.”

Or. fr

Indokolás

Az V. melléklet tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából indokolt lehet 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ne 
alakuljon ki a beruházásokat esetleg visszafogó bizonytalanság, hangsúlyozni kell, hogy a 
szóban forgó intézkedések célja minden esetben a kutatás és fejlesztés tagállamokon belüli 
ösztönzése és a piaci igények kielégítése.

Módosítás 181
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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 
kibocsátással jellemzett bioüzemanyagok 
kategóriáinak felülvizsgálatával, valamint 
a nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapításával.

A Bizottság 2014. december 31-ig és azt 
követően kétévente jelentést készít a 
földhasználat közvetett megváltozása 
vonatkozásában növénycsoportonként 
meghatározott kibocsátási értékek 
értékelésével kapcsolatban elért 
tudományos és műszaki fejlődésről. A 
jelentést adott esetben javaslat kíséri a 
VIII. mellékletnek a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékokhoz való 
hozzáigazítására, a földhasználat közvetett 
megváltozása vonatkozásában 
növénycsoportonként meghatározott 
kibocsátási értékek felülvizsgálatára, adott 
esetben a kategóriák további bontására 
(azaz az alapanyagok szintjén) és új 
értékek megállapítására, illetve ha új 
bioüzemanyag-alapanyagok jelennének 
meg a piacon, további értékek 
meghatározására, valamint a nem 
élelmezési célú, cellulóztartalmú és 
lignocellulóz-tartalmú alapanyagokra 
vonatkozó tényezők megállapítására.

Or. en

Módosítás 182
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy a földhasználat közvetett megváltozásából származó ÜHG-
kibocsátást beszámítják a 98/70/EK irányelv ÜHG-kibocsátáscsökkentési kritériumainak való 
megfelelés meghatározásakor.

Módosítás 183
Gyürk András, Mészáros Alajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között olyan értékek 
hozzáadásával, amelyek az ugyanezen 
vagy más nyersanyagok esetében 
alkalmazható újabb bioüzemanyag-
előállítási módokra vonatkoznak, 
valamint a C. részben foglalt módszertan 
módosításával.”

Or. en
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Módosítás 184
Andrzej Grzyb

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között olyan értékek 
hozzáadásával, amelyek az ugyanezen 
vagy más nyersanyagok esetében 
alkalmazható újabb bioüzemanyag-
előállítási módokra vonatkoznak, 
valamint a C. részben foglalt módszertan 
módosításával.”

Or. en

Módosítás 185
António Fernando Correia de Campos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 
a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el a IV. melléklet tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében, többek között olyan értékek 
hozzáadásával, amelyek az ugyanezen 
vagy más nyersanyagok esetében 
alkalmazható újabb bioüzemanyag-

A Bizottság adott esetben javaslatot is tesz 
a IV. mellékletnek a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékokhoz való 
hozzáigazítására, többek között olyan 
értékek hozzáadásával, amelyek az 
ugyanezen vagy más nyersanyagok 
esetében alkalmazható újabb 
bioüzemanyag-előállítási módokra 
vonatkoznak, valamint a C. részben foglalt 
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előállítási módokra vonatkoznak, valamint 
a C. részben foglalt módszertan 
módosításával.

módszertan módosításával.

Or. en

Módosítás 186
Gyürk András, Mészáros Alajos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont
98/70/EK irányelv
10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. A 10. cikk (1) bekezdésének helyébe a 
következő szöveg lép:

törölve

„(1) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el az I., a II. és a III. 
mellékletben említett engedélyezett 
analitikai módszereknek a tudományos és 
műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
érdekében.”

Or. en

Módosítás 187
Gyürk András, Mészáros Alajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. A szöveg a következő 10a. cikkel 
egészül ki:

törölve

„10a. cikk
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A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozó, a 
Bizottságra ruházott hatáskör 
gyakorlásának 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.
(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 meghatározott 
felhatalmazást. Az említett határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a 
határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a 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) 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 
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Tanács az időtartam leteltét megelőzően 
egyaránt arról tájékoztatta a Bizottságot, 
hogy nem emel kifogást. Ezen időtartam 
az Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.”

Or. en

Módosítás 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 (5) bekezdése, a 8a. cikk (3) 
bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése 
szerinti felhatalmazás ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától fogva 
határozatlan időre szól.

Or. en

Módosítás 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében, 
a 7d. cikk (5), (6) és (7) bekezdésében, a 

(3) A 7a. cikk (5) bekezdésében, a 7b. cikk 
(3) bekezdésének második albekezdésében, 
a 7d. cikk (5) bekezdésében, a 8a. cikk (3) 
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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 
meghatározott felhatalmazást. Az említett 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

bekezdésében és a 10. cikk (1) 
bekezdésében említett felhatalmazást az 
Európai Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban 
meghatározott felhatalmazást. Az említett 
határozat az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való kihirdetését követő napon 
vagy a határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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) 
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. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

(5) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, a 7d. 
cikk (5) bekezdése, a 8a. 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. Az 
Európai Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére ez az időtartam két 
hónappal meghosszabbodik.

Or. en
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Módosítás 191
Gyürk András, Mészáros Alajos

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
98/70/EK irányelv
11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

8. Az 11. cikk (4) bekezdését el kell 
hagyni.

törölve

Or. en

Módosítás 192
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A 2. cikk k) pontja a következőképpen 
módosul:
k) „támogatási rendszer”: egy tagállam 
vagy tagállamok egy csoportja által 
alkalmazott olyan eszköz, rendszer vagy 
mechanizmus, amely a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználására ösztönöz ezen energia 
költségének csökkentésével, az eladási ár 
emelésével vagy a megújuló forrásokból 
előállított energia megvásárolt 
mennyiségének – a megújuló energiával 
kapcsolatos kötelezettség bevezetése révén 
vagy egyéb módon való – növelésével; ez 
magában foglalja a beruházási 
támogatásokat, az adómentességet vagy 
adókedvezményeket, az adóvisszatérítést, a 
megújuló energiával kapcsolatos 
kötelezettséghez kapcsolódó – többek 
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között zöld bizonyítványokat alkalmazó –
támogatási rendszereket, valamint a 
közvetlen ártámogatás rendszerét, 
beleértve a betáplálási tarifát és a 
támogatások kifizetését, de nem 
korlátozódik az említettekre. A támogatási 
rendszerek nem torzíthatják az ugyanazon 
nyersanyagot hagyományosan felhasználó 
más ipari ágazatok nyersanyagpiacait.

Or. fr

Módosítás 193
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. a 2. cikk a következő oa) ponttal 
egészül ki:
„oa) „újszerű bioüzemanyag”: olyan 
biológiai anyag, amelynek esetében a főbb 
alternatív felhasználások jelentős metán-
vagy dinitrogén-oxid-kibocsátással járnak 
anélkül, hogy a IX. mellékletben szereplő 
fogalommeghatározzással összhangban 
hasznosítható energia jönne létre. A 
Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 
25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el e fogalommeghatározás 
tudományos és műszaki haladáshoz való 
hozzáigazítása érdekében.”

Or. sv

Indokolás

E módosítás célja, hogy ösztönzőket teremtsenek a piac számára az újszerű bioüzemanyag 
előmozdítása érdekében.
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Módosítás 194
Maria Da Graça Carvalho

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„oa) Az újszerű bioüzemanyag-
technológiák jellemzően nem élelmiszer-
/takarmányalapú alapanyagokból, például 
hulladékból és maradékanyagokból (azaz 
búzaszalmából, kommunális hulladékból), 
nem élelmiszernövényekből (azaz fűből, 
energianádból) és algákból előállított 
bioüzemanyagok. A technológiák 
többsége kísérleti szakaszban vagy a 
technológiai fejlesztés folyamatában van.”

Or. en

Módosítás 195
Giles Chichester

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 
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megfelelő energiamennyiséget.”

Or. en

Módosítás 196
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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. en

Indokolás

Az egyes tagállamoknak maguknak kell dönteniük arról, hogy mely gazdasági ágazatokban 
kívánnak fellépni a megújuló energiáról szóló irányelvben meghatározott általános cél 
elérése érdekében.

Módosítás 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – b pont
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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. en

Módosítás 198
Gaston Franco

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

„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.”

„Az első albekezdésben említett 
célértéknek való megfelelés keretében a 
növényi olajból, cukorból nyert etanolból,
gabonafélékből vagy egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből 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

A bioüzemanyagok előmozdítják a biotechnológiai és növénykémiai innovációt. Célszerű tehát 
ösztönözni a kutatást és fejlesztést a jelentős potenciállal rendelkező valamennyi ágazatban, 
többek között az erjesztési iparágban.

Módosítás 199
Sabine Wils

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

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.

Az első albekezdésben említett célértéknek 
való megfelelés keretében a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből, valamint a hulladéktól 
és maradékanyagoktól eltérő nem 
élelmezési célú, cellulóz- és lignocellulóz-
tartalmú anyagokból 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. en

Módosítás 200
Marita Ulvskog

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

Az első albekezdésben említett célértéknek Az első albekezdésben említett célértéknek 
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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.

való megfelelés keretében az 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk 
(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott 10%-os érték 4%-át.

Or. sv

Indokolás

Amennyiben a felső határ által érintett növények száma csökken, a felső határ is csökken.

Módosítás 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

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.

Az első albekezdésben említett célértéknek 
való megfelelés keretében a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből,
olajnövényekből és más, földterületen 
termesztett energianövényekből 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. en

Módosítás 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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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

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.

Az első albekezdésben említett célértéknek 
való megfelelés keretében a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből vagy az e célra 
termesztett energianövényekből 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. en

Indokolás

Az élelmiszernövényekből és az e célra termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagokra vonatkozó korlátozást a hatékonyság érdekében be kell számítani a 
2009/28/EK és a 98/70/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítésébe. E 
korlátozásnak biztosítania kell, hogy az üzemanyagok és az élelmiszerek közötti összeütközés 
miatti negatív hatásokat az uniós célok és támogatások ne ösztönözzék tovább.

Módosítás 203
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (1) bekezdés a következő harmadik 
albekezdéssel egészül ki:
A Bizottság legkésőbb 2014. december 31-
ig felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján meghatározza azon 
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bioüzemanyagoknak a 3. cikk (4) 
bekezdésének d) pontja alóli mentesítésére 
vonatkozó szabályokat, amelyeket 
speciális gabonafélékből és egyéb, 
keményítőben gazdag növényekből, 
cukornövényekből és olajnövényekből 
állítanak elő, és amelyek előállítási 
folyamatuk során elégséges ILUC-
mérséklési intézkedéseket alkalmaznak 
ILUC-tényezőik ellentételezése céljából. E 
hatásmérséklő intézkedések körébe 
tartozhatnak a társtermékek felhasználása 
és a gyártáshatékonysági intézkedések, 
amennyiben megfelelnek az ezen irányelv 
17. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott kritériumoknak.”

Or. en

Indokolás

Az élelmiszernövényekből előállított bioüzemanyagok első generációja hatásmérséklő 
intézkedésekkel, például társtermékek felhasználásával mérsékelni tudja ILUC-
kibocsátásaikat, valamint teljesítheti a 2009/28/EK irányelvben meghatározott ÜHG-
kibocsátási küszöbértékeket. Az ilyen fenntartható bioüzemanyagok mentesítésére vonatkozó 
szabályokat a Bizottságnak kell megállapítania.

Módosítás 204
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (1) bekezdés a következő harmadik 
albekezdéssel egészül ki:
„A Bizottság legkésőbb 2014. december 
31-ig felhatalmazáson alapuló jogi aktus 
útján meghatározza azon 
bioüzemanyagoknak a 3. cikk (4) 
bekezdésének d) pontja alóli mentesítésére 
vonatkozó szabályokat, amelyeket 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
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gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből állítanak elő, és amelyek 
ILUC-mérséklési intézkedéseket 
alkalmaznak, mint például a társtermékek 
felhasználását, a terméshozam-növelést, a 
gyártáshatékonysági intézkedéseket és az 
elhagyott földterületen folytatott termelést, 
amennyiben megfelelnek az ezen irányelv 
17. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott kritériumoknak.”

Or. en

Indokolás

Az élelmiszernövényekből előállított bioüzemanyagok első generációja hatásmérséklő 
intézkedésekkel, például társtermékek felhasználásával mérsékelni tudja ILUC-
kibocsátásaikat, valamint teljesítheti a 2009/28/EK irányelvben meghatározott ÜHG-
kibocsátási küszöbértékeket. Az ilyen fenntartható bioüzemanyagok mentesítésére vonatkozó 
szabályokat a Bizottságnak kell megállapítania.

Módosítás 205
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az (1) bekezdés a következő harmadik 
albekezdéssel egészül ki:
„2020-ban a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 3%-át 
újszerű bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni.”

Or. sv

Indokolás

Annak érdekében, hogy a piacot ösztönözni lehessen az újszerű bioüzemanyagokra való 
átállásra, a fenntartható európai bioüzemanyag-stratégia előmozdítása céljából határozott 
célt kell kitűznünk.
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Módosítás 206
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az első albekezdést követően a szöveg a 
következő albekezdésekkel egészül ki:
„2020-ban a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 3%-át 
újszerű bioüzemanyagokból előállított 
energiából kell fedezni.
2025-ben a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 5%-át 
újszerű bioüzemanyagokból előállított 
energiából kell fedezni.”

Or. da

Indokolás

Vidal-Quadras előadó által javasolt módosítás módosítása: a bizottsági javaslat 2. cikke 2. 
pontjának c) alpontja az első albekezdést követően egy új -i. ponttal egészül ki.

Módosítás 207
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i) az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
„Minden egyes tagállam biztosítja, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energiának a közlekedés valamennyi 
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formájában felhasznált részaránya 2020-
ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a legyen, és 
biztosítja, hogy a benzin tekintetében a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia részaránya 2020-ban legalább az 
egyes tagállamokban a benzin 
tekintetében felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a legyen.”

Or. en

Módosítás 208
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i) a bekezdés az első albekezdés után egy 
új albekezdéssel egészül ki:
„Minden tagállam biztosítja, hogy a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
villamos energiának a közlekedés 
valamennyi formájában felhasznált 
részaránya 2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2%-a 
legyen.”

Or. en

Módosítás 209
Maria Da Graça Carvalho

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – -i pont (új)
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2009/28/EK irányelv
3 cikk – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i) a bekezdés az első albekezdés után a 
következő albekezdéssel egészül ki:
„Az újszerű bioüzemanyagok részaránya 
2020-ban legalább a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2%-
a.”

Or. en

Módosítás 210
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i) az a) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„a) az első albekezdés alkalmazásában a 
nevező a 2010-ben a közlekedésben 
felhasznált energia teljes mennyiségének 
80%-a, ahol kizárólag a közúti és vasúti 
közlekedésben felhasznált benzint, 
dízelolajat és bioüzemanyagokat, valamint 
a villamos energiát lehet beszámítani;”

Or. en

Módosítás 211
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

„Figyelembe kell venni a tagállamok által 
tett energiahatékonysági és 
energiamegtakarítási intézkedéseknek 
megfelelő energiamennyiséget is; ez a 
pont nem érinti a 17. cikk (1) bekezdése a) 
pontjának és a 3. cikk (4) bekezdése d) 
pontjának alkalmazását.”

Or. en

Módosítás 212
Giles Chichester

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) 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. en

Módosítás 213
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

ia) a c) pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„c) az a) és b) pont alkalmazásában a 
megújuló energiaforrásokból előállított és 
bármilyen típusú elektromos közúti jármű 
által fogyasztott villamos energia 
hozzájárulásának kiszámításánál a 
tagállamok használhatják a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia részarányának a szóban forgó 
évnél két évvel korábbi közösségi vagy 
saját országbeli átlagát. Ezenkívül az 
elektromos járművek minden típusa által 
fogyasztott, megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia kiszámításakor 
a fogyasztás a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-input energiatartalma 5-
szeresének tekintendő.”

Or. en

Indokolás

A megújuló villamos energia valamennyi közlekedési mód elektromos járműveiben való 
felhasználása hozzájárulhat a fenntarthatóbb közeledési ágazathoz. Az elektromos járművek 
megoldásokat kínálhatnak a közlekedési ágazatban fellépő kihívásokra, mivel lényegesen 
nagyobb energiahatékonyságot biztosítanak, mint a belső égésű motorok. Ugyanakkor az 
elektromos járművek villamosenergia-tárolási potenciáljuknak köszönhetően fontos szerepet 
játszanak a megújuló energia más ágazataiban is.

Módosítás 214
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) a c) pont helyébe a következő szöveg 
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lép:
„c) Az elektromos közúti járművek által 
fogyasztott, megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia kiszámításakor 
a fogyasztás a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-input energiatartalma 5-
szörösének tekintendő.”

Or. en

Módosítás 215
Giles Chichester

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 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.”

Or. en

Módosítás 216
Gyürk András, Mészáros Alajos

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – ii pont
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – d pont
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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 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.”

Or. en

Módosítás 217
Angelika Niebler

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

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 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
2020-ban a közlekedési ágazat végső 
energiafogyasztásának legalább 2%-a; és
ii. az élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
legalább a végső energiafogyasztás 8%-a.
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Or. de

Indokolás

Az első generációs bioüzemanyagokra bevezetett 5%-os korlát azzal a veszéllyel jár, hogy 
nem érik el a 2009/28/EK irányelvben rögzített célt, miszerint 2020-ig a közlekedésben a 
végső energiafogyasztás legalább 10%-a megújuló forrásból származzon. Az újszerű 
bioüzemanyagok még a fejlesztési szakaszban vannak, és ebben az évtizedben még nem érik el 
a piaci érettséget. Ezért egy 2%-os részarányt előíró külön szabályozásra van szükség.

Módosítás 218
Jens Rohde

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

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 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 
7,5%-át. A gabonafélékből és egyéb, 
keményítőben gazdag növényekből és 
cukornövényekből előállított 
bioüzemanyagokból származó energia 
részaránya 2020-ban a benzin 
tekintetében felhasznált végső 
energiafogyasztás 8%-a.

Or. en

Indokolás

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
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and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Módosítás 219
Sabine Wils

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

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 a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből, valamint a hulladéktól 
és maradékanyagoktól eltérő nem 
élelmezési célú, cellulóz- és lignocellulóz-
tartalmú anyagokból előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
4%-át.

Or. en

Módosítás 220
Gaston Franco

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

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

d) a számláló kiszámításánál a növényi 
olajból, cukorból nyert etanolból, 
gabonafélékből vagy egyéb, keményítőben 
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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.

gazdag növényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.

Or. fr

Indokolás

Célszerű ösztönözni a kutatást és fejlesztést a jelentős potenciállal rendelkező valamennyi 
ágazatban vagy az energiatartalommal kapcsolatos rendszeren keresztül, vagy pedig 
felhasználási részcélkitűzések meghatározásával, az érintett ágazat fejlettségének 
függvényében lehetőséget és tevékenységet kínálva a beruházók számára.

Módosítás 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

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 az 
élelmiszernövényekből és az e célra 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.

Or. en

Indokolás

A bioüzemanyagokra vonatkozó politika miatt az élelmiszerek és az üzemanyagok közötti 
kialakult versenyen való felülemelkedés, valamint a földterületekre és a vízre gyakorolt hatás 
csökkentése érdekében a hagyományos bioüzemanyagokra vonatkozó 5%-os korlátot nemcsak 
az élelmiszernövényekre kell alkalmazni, hanem az e célra termesztett energianövényekre 
(vagy nem élelmiszernövényekre) is. A földterületen előállított bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók felhasználásának hatékony korlátozása érdekében előállításukra nem 
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adható állami vagy pénzügyi támogatás az e javaslatban rögzített felső határon túl.

Módosítás 222
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

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 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 
3%-át.

Or. en

Indokolás

Míg a Bizottság eredeti javaslata 2020 előtt nem kívánja korlátozni a bioüzemanyagok első 
generációját, és nem ad helyes jelzést a befektetőknek, e módosítás ezzel szemben ösztönözni 
kívánja az innovációt, jelzést adva arra, hogy az élelmiszeralapú bioüzemanyagokat 
fokozatosan más közlekedési intézkedésekkel és tüzelőanyagokkal kell felváltani. Az 
élelmiszeralapú bioüzemanyagokat ezért a közlekedési ágazatban a jelenlegi 4,7%-os 
részarányról (2010-es adat) 2020-ra fokozatosan 3%-ra kell csökkenteni.

Módosítás 223
Kent Johansson

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

d) a számláló kiszámításánál a d) a számláló kiszámításánál az 
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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.

olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
3%-át.

Or. en

Indokolás

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.

Módosítás 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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 az újszerű 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem 2020-ban lehet kevesebb, mint a 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 2%-a.

Or. en
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Módosítás 225
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – ii pont
2009/28/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés – 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 a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből,
olajnövényekből és egyéb, földterületen 
termesztett energianövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.

A bioüzemanyagokból és folyékony bio-
energiahordozókból származó energia 
nem haladhatja meg az e cikkben 
meghatározott részarányokat.

Or. en

Módosítás 226
Marita Ulvskog

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

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 

d) a számláló kiszámításánál az
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2020. 
évi mértékének 4%-át.
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5%-át.

Or. sv

Indokolás

Az etanol itt kikerül az 5%-os határ alól.

Módosítás 227
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) a bekezdés a következő da) ponttal 
egészül ki:
„da) A IX. mellékletben felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
2020-ban legalább a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2,5%-
a, a növényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
pedig 2020-ban nem haladhatja meg a 
benzin és dízel tekintetében felhasznált 
végső energiafogyasztás 7,5%-át.”

Or. en

Módosítás 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – ii a pont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iia) a bekezdés a következő da) ponttal 
egészül ki:
„da) A tagállamok a 2020 utáni években a 
megújuló energiaforrásokból származó 
energia részarányát legalább az első 
albekezdésben meghatározott szinten 
tartják.”

Or. en

Módosítás 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Az e cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték elérése érdekében 
minden tagállam legalább 15%-kal 
csökkenti energiafelhasználását a közúti 
közlekedés 2008-as 
energiafelhasználásához képest.
Minden tagállam egy évvel az elfogadás 
után [az ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontját követő egy évvel] közzéteszi az e 
bekezdésnek való megfelelést célzó 
intézkedéseket és fellépéseket bemutató 
előrejelző dokumentumot, és erről értesíti 
a Bizottságot.”

Or. en

Módosítás 230
Sabine Wils
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c a pont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A Bizottság [egy évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően] ajánlásokat tesz 
olyan kiegészítő intézkedésekre, amelyeket 
a tagállamok hozhatnak a közlekedési 
ágazatban az energiahatékonyság és az 
energiamegtakarítás előmozdítása és 
ösztönzése érdekében. Az ajánlások 
tartalmazzák az egyes intézkedések 
végrehajtásával megtakarítható becsült 
energiamennyiséget. Az adott tagállam 
által végrehajtott intézkedéseknek 
megfelelő energiamennyiséget figyelembe 
kell venni a b) pontban említett számítás 
céljából.”

Or. en

Módosítás 231
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 232
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Az 4. cikk (3) bekezdése a b) pont után 
a következő bekezdéssel egészül ki:
„Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követő egy 
évvel] közzéteszi a 3. cikk (5) bekezdésével 
összhangban meghozni kívánt kiegészítő 
intézkedéseket bemutató előrejelző 
dokumentumot, és erről értesíti a 
Bizottságot.”

Or. en

Módosítás 233
Sabine Wils

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



AM\933726HU.doc 149/197 PE510.481v01-00

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2b. Az 4. cikk (3) bekezdése a b) pont után 
a következő bekezdéssel egészül ki:
„Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követő egy 
évvel] közzéteszi a 3. cikk (4) 
bekezdésének utolsó albekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
érdekében meghozni kívánt lépéseket 
bemutató előrejelző dokumentumot, és 
erről értesíti a Bizottságot.”

Or. en

Módosítás 234
Krišjānis Kariņš

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. lv

Módosítás 235
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. da

Módosítás 236
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. de

Indokolás

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

Módosítás 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

A IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok 3%-át teszik ki annak a 
célértéknek, hogy a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
részaránya 2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban közlekedési célra 
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felhasznált energiafogyasztás 10%-a 
legyen.

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

2016-ban a tagállamok dokumentálják, 
hogy az egyes tagállamokban a közlekedés 
céljára felhasznált energiafogyasztásban a 
megújuló energiaforrásokból származó 
energia részarányára vonatkozó 10%-os 
célérték 0,5%-a a IX. melléklet A. 
részében felsorolt alapanyagokból és nem 
biológiai eredetű, folyékony és gáznemű, 
megújuló energiaforrásból előállított
bioüzemanyagokból áll.

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a
IX. melléklet A. részébe való 
besorolhatóság céljából a nyersanyagok 
szándékos módosítására ne kerüljön sor.

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

A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási 
szabályok megfelelő alkalmazása. A 
Bizottság a 25b. cikkel összhangban 
hatáskört kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a IX. 
mellékletben meghatározott alapanyagok 
listája vonatkozásában.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az i.–iii. alpontokba való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor.
A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási 
szabályok megfelelő alkalmazása. A 
Bizottság a 25b. cikkel összhangban 
hatáskört kap felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok elfogadására a IX. 
mellékletben meghatározott alapanyagok 
listája vonatkozásában.

Or. en
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Módosítás 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

2018-tól a IX. mellékletben felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében, amelyek 
bizonyítottan teljesítik a (7) 
preambulumbekezdésben bejelentett 
fenntarthatósági kritériumokat, a 
részarány az energiatartalom kétszeres 
vagy négyszerese. A bioüzemanyagok 
valódi fenntarthatóságának előzetes 
tudományos értékelését beépítik az 
Európai Bizottság által a jelenlegi javaslat 
3. cikkében előírtak szerint 2017 végén 
közzéteendő jelentésbe.

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

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a
IX. mellékletbe való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor.

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

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

Or. en

Indokolás

Az újszerű bioüzemanyagok többszörös elszámolása – előnyeik előzetes értékelése nélkül –
azzal a kockázattal jár, hogy egy olyan piacot támogat, amelynek fenntarthatósága még 
bizonytalan. A Bizottságot ezért felkérték, hogy 2017 végéig végezze el az újszerű 
bioüzemanyagok előnyeinek egyedi elemzését és értékelését, annak érdekében, hogy csak 
azokat az újszerű bioüzemanyagokat támogassák, amelyek biztosítják a környezeti és 
társadalmi fenntarthatóságot, valamint a hulladékhierarchia tiszteletben tartását és a 
leghatékonyabb erőforrás-felhasználást.

Módosítás 239
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

2020-ban a közlekedési célú végső 
energiafogyasztás legalább 4%-át a 3. 
cikk (4) bekezdésének c) pontjával 
összhangban elektromos járművekkel, 
valamint a XI. mellékletben 
meghatározott újszerű 
bioüzemanyagokból származó energiával 
teljesítik.

i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese;
ii. a IX. melléklet B. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében az 
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energiatartalom kétszerese;
iii. a nem biológiai eredetű, folyékony és 
gáznemű, megújuló energiaforrásból 
származó üzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom négyszerese.
A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
i.–iii. alpontokba való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
előző albekezdésbe való besorolhatóság 
céljából a nyersanyagok szándékos 
módosítására ne kerüljön sor.

A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási szabályok 
megfelelő alkalmazása. A Bizottság a 25b. 
cikkel összhangban hatáskört kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a IX. mellékletben 
meghatározott alapanyagok listája 
vonatkozásában.

A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási szabályok 
megfelelő alkalmazása. A Bizottság a 25b. 
cikkel összhangban hatáskört kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a IX. mellékletben 
meghatározott alapanyagok listája 
vonatkozásában.

Or. en

Indokolás

A többszörös elszámolás valójában nem jelenti a 2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítését, mivel a kereslet kielégítéséhez szükséges mennyiségeket nem 
ténylegesen állítják elő, és ez így a fosszilis tüzelőanyagok használatának növekedéséhez 
vezethet.

Módosítás 240
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

törölve

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

Or. en

Módosítás 241
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A részarányok a következőképpen 
számítandók:

törölve

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

Or. en

Módosítás 242
Claude Turmes
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a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 243
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A hulladékként való beszámíthatóság 
érdekében szándékosan módosított 
anyagok nem sorolhatók be az i.–iii. 
alpontokba. A tagállamok biztosítják, hogy 
csalás esetén megfelelő intézkedést 
tesznek.

Or. en
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Módosítás 244
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 245
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fr

Módosítás 246
Giles Chichester

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

2020-ban a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 2%-át 
újszerű bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni.

Or. en

Módosítás 247
Catherine Trautmann

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

az Európai Bizottság harmonizált 
megoldásokat javasol az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak az e) 
pontban meghatározott kritériumok 
elégtelen alkalmazásából eredő kettős 
elszámolási csalások kezelésére.

Or. fr

Módosítás 248
Catherine Trautmann

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – iii pont
98/70/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – e pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási szabályok 

A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási szabályok 
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megfelelő alkalmazása. A Bizottság a 25b. 
cikkel összhangban hatáskört kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a IX. mellékletben 
meghatározott alapanyagok listája 
vonatkozásában.

megfelelő alkalmazása. E felülvizsgálat 
során messzemenően figyelembe kell 
venni a vállalkozások által a jelenlegi 
szabályozás alapján végrehajtott 
beruházásokat és a beruházások 
megtérülésének szükségességét. A 
Bizottság a 25b. cikkel összhangban 
hatáskört kap felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására a IX. mellékletben 
meghatározott alapanyagok listája 
vonatkozásában.

Or. fr

Módosítás 249
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási szabályok 
megfelelő alkalmazása. A Bizottság a 25b. 
cikkel összhangban hatáskört kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a IX. mellékletben 
meghatározott alapanyagok listája 
vonatkozásában.

A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási szabályok 
megfelelő alkalmazása. A Bizottság a 25b. 
cikkel összhangban hatáskört kap 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására a IX. mellékletben 
meghatározott alapanyagok listája 
vonatkozásában, amennyiben azok 
ösztönzik az innovatív technológiák 
kutatását és fejlesztését a tagállamokban, 
valamint tükrözik annak szükségességét, 
hogy javítsák a piac dízel típusú 
üzemanyagokkal való ellátásának 
biztonságát.

Or. fr
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Módosítás 250
Sabine Wils

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) az a) és b) pont alkalmazásában a 
megújuló energiaforrásokból előállított és 
bármilyen típusú vasúti közlekedés során 
fogyasztott villamos energia 
hozzájárulásának kiszámításánál a 
tagállamok használhatják a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia részarányának közösségi vagy 
saját országbeli átlagát. Ezenkívül a 
bármely típusú vasúti közlekedés során 
fogyasztott megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia kiszámításakor 
a fogyasztás a megújuló 
energiaforrásokból előállított 
villamosenergia-input energiatartalma 
2,5-szeresének tekintendő.

Or. en

Indokolás

Ösztönözni kell a vasúti ágazatban a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 
felhasználását, és annak tükröznie kell a nagyobb energiahatékonyságot.

Módosítás 251
Sabine Wils

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

ca) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) A Bizottság [egy évvel ezen irányelv 
hatálybalépését követően] ajánlásokat tesz 
azon kiegészítő intézkedésekre, amelyeket 
a tagállamok megtehetnek a közlekedési 
ágazatban az energiahatékonyság és az 
energiamegtakarítás előmozdítása és 
ösztönzése érdekében. Az ajánlások 
tartalmazzák az egyes intézkedések 
végrehajtásával megtakarítható becsült 
energiamennyiséget. A tagállam által 
végrehajtott intézkedéseknek megfelelő 
energiamennyiséget figyelembe veszik a b) 
pontban említett számítás céljából.”

Or. en

Módosítás 252
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i) az első albekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
Minden egyes tagállam biztosítja, 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 
biztosítja, hogy a benzin tekintetében a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia részaránya 2020-ban legalább az 
egyes tagállamokban a benzin 
tekintetében felhasznált végső 
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energiafogyasztás 10%-a legyen.

Or. en

Módosítás 253
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) A 4. cikk a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) „Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követő egy 
évvel] közzéteszi a 3. cikk (4a) 
bekezdésével összhangban meghozni 
kívánt kiegészítő intézkedéseket bemutató 
előrejelző dokumentumot, és erről értesíti 
a Bizottságot.”

Or. en

Módosítás 254
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) A 4. cikk a következő (3b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3b) „Minden tagállam [az ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontját követő egy 
évvel] közzéteszi a 3. cikk (4) 
bekezdésének első albekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
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érdekében meghozni kívánt lépéseket 
bemutató előrejelző dokumentumot, és 
erről értesíti a Bizottságot.”

Or. en

Módosítás 255
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az (1) bekezdés helyébe a következő 
szöveg lép:
(1) Tekintet nélkül arra, hogy a 
nyersanyagokat a Közösség területén 
belül vagy kívül termesztették-e, a 
bioüzemanyagokat és a folyékony bio-
energiahordozókat az a), b) és c) pontban 
említett célokra csak abban az esetben 
lehet figyelembe venni, ha azok teljesítik a 
(2)–(6) bekezdésben meghatározott 
fenntarthatósági kritériumokat:
a) az ezen irányelvben a nemzeti 
célkitűzések tekintetében meghatározott 
követelmények teljesítésének mérése;
b) a megújuló energiák tekintetében 
fennálló kötelezettségek teljesítésének 
mérése;
c) a bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók fogyasztásáért adható 
pénzügyi támogatásra való jogosultság 
megállapítása.

Or. en

Indokolás

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
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schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Módosítás 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 257
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítását.

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

Or. en

Módosítás 258
Silvia-Adriana Ţicău

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – a pont
98/70/EK irányelv
17 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítását.

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60%-nak kell 
lennie a 2018. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítását.

Or. ro
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Módosítás 259
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók előállítását.

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

Or. en

Módosítás 260
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 50%-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
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folyékony bio-energiahordozók előállítását. folyékony bio-energiahordozók előállítását.

Or. fr

Indokolás

A 60%-os minimális küszöbérték túl magas és gátolja az újszerű bioüzemanyagok innovatív 
előállítási módjaival kapcsolatos kutatást és beruházásokat, ezáltal csökkenti az ipari szintű 
termelés lehetőségét, illetve az éghajlatváltozás bioüzemanyagok felhasználása általi 
mérséklésének lehetőségeit.

Módosítás 261
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak legalább 60 %-nak kell 
lennie a 2014. július 1-je után üzembe 
állított létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók vonatkozásában. Egy 
létesítmény akkor „üzemel”, ha már 
fizikailag megkezdte a bioüzemanyagok és 
folyékony bio-energiahordozók 
előállítását.

A bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatából adódó, az
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett közvetlen 
és közvetett üvegházhatású gázkibocsátás 
összegének legalább 60%-nak kell lennie, 
és nem haladhatja meg a 42 gCO2eq/MJ 
értéket.

Or. en

Indokolás

A relatív értékben (%-ban) kifejezett kibocsátáscsökkentési küszöbérték, mint amit a Bizottság 
is javasol, nem nyújt elégséges garanciát a befektetőknek, mivel a referenciaérték idővel 
változhat. Ehelyett a maximális kibocsátások abszolút értékben való rögzítése – amit ez a 
módosítás is javasol – nagyobb biztonságot nyújt azon beruházási típus számára, amelyre az 
ipar adott esetben összpontosítani akar.
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Módosítás 262
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 263
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2014. július 1-jén vagy azt megelőzően 
már üzemelő létesítmények esetében a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatából adódó, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett közvetlen 
és közvetett üvegházhatású gázkibocsátás 
összege 2016. december 31-ig nem 
haladhatja meg az 54 gCO2eq/MJ értéket, 
2017. január 1-jétől pedig a 42 gCO2eq/MJ
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értéket. Egy létesítmény akkor „üzemel”, 
ha már fizikailag megkezdte a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállítását.

Or. en

Indokolás

A maximális kibocsátások abszolút értékben való rögzítése – amit ez a módosítás is javasol –
nagyobb biztonságot nyújt azon beruházási típus számára, amelyre az ipar adott esetben 
összpontosítani akar. Az itt használt 54 és 42 gCO2eq/MJ érték 35%-os, illetve 50%-os 
kibocsátáscsökkentésnek felel meg. Semmi sem indokolja, hogy a Bizottság által javasoltak 
szerint egy évvel eltolják a meglévő 2017-es követelményt.

Módosítás 264
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2013. december 31-én vagy azt 
megelőzően már üzemelő létesítmények 
esetében a bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók használatával elért, az 
(1) bekezdésben említett célok 
alkalmazásában figyelembe vett 
üvegházhatású gázkibocsátás-
megtakarításnak 2017. december 31-ig 
legalább 45%-nak, 2018. január 1-jétől
kezdődően pedig legalább 60%-nak kell 
lennie.

Or. en

Módosítás 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 2014. július 1-jén vagy azt megelőzően 
már üzemelő létesítmények esetében a 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók használatával elért, az (1) 
bekezdésben említett célok alkalmazásában 
figyelembe vett üvegházhatású 
gázkibocsátás-megtakarításnak 2017. 
december 31-ig legalább 35%-nak, 2018. 
január 1-jétől pedig legalább 45%-nak kell 
lennie.

Or. ro

Módosítás 266
Gyürk András, Mészáros Alajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en
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Módosítás 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 268
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő (4a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4a) Az olyan országokból vagy régiókból 
származó bioüzemanyagokat és folyékony 
bio-energiahordozókat, amelyekben a 
földhasználat-változásból adódó 
kibocsátások mennyisége meghaladja az 
egész országra vagy régióra vonatkozóan 
a V. melléklet C. részének 7. pontjával 
összhangban kiszámított 
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fosszilistüzelőanyag-kibocsátás 35%-át 
(30 g CO2eq / MJ), nem veszik figyelembe 
az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában 
említett célok tekintetében.”

Or. en

Módosítás 269
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) Az (1) bekezdés a), b) és c) 
pontjában említett célokból figyelembe 
vett bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók nem készülhetnek 
hulladékból kinyert nyersanyagokból, 
kivéve, ha független vizsgálat megállapítja 
és tanúsítja, hogy megfelelnek 
2008/98/EK irányelv 4. cikke szerinti 
hulladékhierarchiának, azaz az 
energetikai hasznosítás előtti 
megelőzésnek, újrahasználatra való 
előkészítésnek és újrafeldolgozásnak.
E célból a Bizottság felhatalmazást kap a 
25b. cikkel összhangban felhatalmazáson 
alapuló jogi aktusok elfogadására, 
amelyek létrehozzák a független vizsgálat 
és tanúsítás szabályait. A szabályokat
[2016. január 1-jéig] fogadják el.”

Or. en

Indokolás

A hulladékokra a hulladékokról szóló keretirányelv 4. cikkében meghatározott 
hulladékhierarchia alkalmazandó, azaz az energetikai hasznosítás előtt megelőzési 
intézkedéseket kell hozni, elő kell készíteni az újrahasználatot és el kell végezni az 
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újrafeldolgozást, a megfelelést pedig a csalás megelőzés érdekében független eljárás 
keretében kell megvizsgálni és tanúsítani.

Módosítás 270
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a cikk a következő (5a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(5a) A bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók előállítására felhasznált 
nyersanyagokat nem szabad az (1) 
bekezdés a), b) és c) pontjában említett 
célokból figyelembe venni, ha a 
nyersanyag előállításának évében a (4) és 
(5) bekezdés hatálya alá tartozó 
földterületek használata jelentősen 
megváltozott.”

Or. en

Indokolás

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Módosítás 271
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – b b pont (új)
2009/28/EK irányelv
17 cikk – 5a 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 célokból figyelembe 
vett bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók nem készülhetnek 
hulladékokból, kivéve, ha független 
vizsgálat megállapítja, hogy a 2008/98/EK 
irányelvben felvázoltak szerint 
megfelelnek a hulladékhierarchiának, 
azaz az energetikai hasznosítás előtti 
megelőzésnek, újrahasználatra való 
előkészítésnek és újrafeldolgozásnak.”

Or. en

Indokolás

A hulladékokra a hulladékokról szóló keretirányelv 4. cikkében meghatározott 
hulladékhierarchia alkalmazandó, azaz az energetikai (bioüzemanyagként vagy folyékony bio-
energiahordozóként való) hasznosítás előtt megelőzési intézkedéseket kell hozni, elő kell 
készíteni az újrahasználatot és el kell végezni az újrafeldolgozást. Emellett független eljárás 
keretében meg kell vizsgálni a megfelelőséget.

Módosítás 272
Kathleen Van Brempt

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 274
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A 18. cikk a (3a) bekezdés után a 
következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Bizottság 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 végrehajtják.
E célból a Bizottság
– a jövőben a Közösség és harmadik 
országok között csak olyan kereskedelmi 
megállapodásokat köt, amelyek kötelezően 
rögzítenek olyan, a bioüzemanyagokra és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókra 
vonatkozó fenntarthatósági 
kritériumokról szóló rendelkezéseket, 
amelyek megfelelnek ezen irányelv 
rendelkezéseinek;
– felügyeli a bioüzemanyagokra és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókra a 
harmadik országokban nyújtott állami 
támogatásokat, és adott esetben eljárást 
indít a tisztességtelen alkalmazás esetén;
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– a bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetén az import- és 
exportszabályozások és a vámeljárások 
tekintetében megvalósítja az intézkedések 
viszonosságát.”

Or. de

Indokolás

A Bizottságnak biztosítania kell, hogy a fenntarthatósági kritériumok betartásának 
ellenőrzésére szolgáló intézkedéseket helyesen végrehajtják, és a kereskedelmi 
megállapodásokban szerepelnek a fenntarthatósági kritériumokra vonatkozó rendelkezések. A 
verseny torzulásának és az uniós termelés veszélyeztetésének elkerülése érdekében a 
harmadik országokban nyújtott állami támogatásokat felül kell vizsgálni. Ugyanígy az import-
és exportszabályozás és a vámeljárások során is biztosítani kell a viszonosságot.

Módosítás 275
Bernd Lange

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 b pont (új)
2009/28/EK irányelv
18 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5b. A 18. cikk (4) bekezdése első 
albekezdésének helyébe a következő 
szöveg lép:
(4) A Közösség harmadik országokkal 
csak olyan két- vagy többoldalú 
megállapodásokat kör, amelyek a 
fenntarthatósági kritériumokra 
vonatkozóan az ezen irányelvben
foglaltaknak megfelelő rendelkezéseket 
tartalmaznak. Amennyiben a Közösség 
olyan megállapodásokat kötött, amelyek a 
17. cikk (2)–(5) bekezdésében 
megállapított fenntarthatósági 
kritériumok hatálya alá tartozó 
kérdésekre vonatkozó rendelkezéseket 
tartalmaznak, a Bizottság dönthet úgy, 
hogy ezek a megállapodások bizonyítják, 
hogy az említett országokban termelt 
nyersanyagokból előállított 
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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 alap-
ökoszisztémáknak nyújtanak segítséget 
(mint például a vízgyűjtővédelem és az 
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 17. cikk (7) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett kérdésekre.

Or. de

Indokolás

A harmadik országokkal kötött két- vagy többoldalú megállapodásokban szerepelniük kell a 
fenntarthatósági kritériumokra vonatkozóan az ezen irányelvben foglaltaknak megfelelő 
rendelkezéseknek. Csak így biztosítható a különösen az importált bioüzemanyagokra és egyéb 
folyékony bio-energiahordozókra vonatkozó kötelezettségek érvényesülése.

Módosítás 276
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság határozhat úgy, hogy a 
biomasszatermékek termelésével 
kapcsolatban szabványokat megállapító 
önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 
rendszerek pontos adatokkal szolgálnak a 
17. cikk (2) bekezdésének céljaira, vagy 
hogy ezek használatával bizonyítható, hogy 

A Bizottság úgy határoz, hogy a 
biomasszatermékek termelésével 
kapcsolatban szabványokat megállapító 
önkéntes nemzeti vagy nemzetközi 
rendszerek pontos adatokkal szolgálnak a 
17. cikk (2) bekezdésének céljaira, vagy 
hogy ezek használatával bizonyítható, hogy 
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a bioüzemanyagok vagy folyékony bio-
energiahordozók szállítmányai 
megfelelnek a 17. cikk (3)–(5) 
bekezdésében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak. A 
Bizottság határozhat úgy, hogy az említett 
rendszereknek tájékoztatás céljából pontos 
adatokat kell tartalmazniuk az olyan 
területek megőrzése céljából hozott 
intézkedésekre vonatkozóan, amelyek 
kritikus helyzetben alap-ökoszisztémáknak 
nyújtanak segítséget (mint például a 
vízgyűjtővédelem és az eróziógátlás), a 
talaj, a víz és a levegő védelme, a 
degradálódott földterületek helyreállítása, 
valamint a vízhiánnyal küzdő területeken a 
túlzott vízfogyasztás elkerülése érdekében 
foganatosított intézkedésekre, és a 17. cikk 
(7) bekezdésének második albekezdésében 
említett kérdésekre vonatkozóan. A 
Bizottság a 17. cikk (3) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontja alkalmazásában 
elismerheti a ritka vagy veszélyeztetett 
ökoszisztémák vagy fajok védelmére 
kijelölt, nemzetközi megállapodások által 
elismert területeket vagy azokat a 
területeket is, amelyek kormányközi 
szervezetek vagy a Nemzetközi 
Természetvédelmi Unió által készített 
jegyzékekben szerepelnek.

a bioüzemanyagok vagy folyékony bio-
energiahordozók szállítmányai 
megfelelnek a 17. cikk (3)–(5a)
bekezdésében meghatározott 
fenntarthatósági kritériumoknak, illetve 
hogy az anyagokat nem módosították 
szándékosan úgy, hogy a szállítmány vagy 
annak egy része a 3. cikk (4) bekezdése e) 
pontjának i–iii. alpontja hatálya alá 
tartozzon. A Bizottság határozhat úgy, 
hogy az említett rendszereknek tájékoztatás 
céljából pontos adatokat kell tartalmazniuk 
az olyan területek megőrzése céljából 
hozott intézkedésekre vonatkozóan, 
amelyek kritikus helyzetben alap-
ökoszisztémáknak nyújtanak segítséget 
(mint például a vízgyűjtővédelem és az 
eróziógátlás), a talaj, a víz és a levegő 
védelme, a degradálódott földterületek 
helyreállítása, valamint a vízhiánnyal 
küzdő területeken a túlzott vízfogyasztás 
elkerülése érdekében foganatosított 
intézkedésekre, és a 17. cikk (7) 
bekezdésének második albekezdésében 
említett kérdésekre vonatkozóan. A 
Bizottság a 17. cikk (3) bekezdése b) 
pontjának ii. alpontja alkalmazásában 
elismerheti a ritka vagy veszélyeztetett 
ökoszisztémák vagy fajok védelmére 
kijelölt, nemzetközi megállapodások által 
elismert területeket vagy azokat a 
területeket is, amelyek kormányközi 
szervezetek vagy a Nemzetközi 
Természetvédelmi Unió által készített 
jegyzékekben szerepelnek.

Or. en

Módosítás 277
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – -a pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 1 bekezdés 
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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 17. cikk (2) 
alkalmazásában a következők szerint kell 
kiszámítani:
a) ahol az előállítási módra vonatkozó 
ÜHG-kibocsátáscsökkentés 
alapértelmezett értékét az V. melléklet A. 
vagy B. részében állapították meg, és ahol 
az e bioüzemanyagokra vagy bio-
energiahordozókra ennek az 
alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával az V. melléklet C. része 7. 
pontjával összhangban számított el értéke 
nulla vagy annál kevesebb; a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások VIII. mellékletben 
meghatározott értékeit hozzá kell adni 
ehhez az alapértelmezett értékhez;
b) az V. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges érték 
alkalmazásával, hozzáadva a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások VIII. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit; a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások VIII. mellékletben 
meghatározott értékeit hozzá kell adni 
ehhez a tényleges értékhez;
c) az V. melléklet C. részének 1. pontjában 
említett képlet tényezőinek összegeként 
kiszámított érték alkalmazásával, ahol az 
egyes tényezők esetében az V. melléklet D. 
vagy E. részében szereplő, részekre bontott 
alapértelmezett értékek, az összes többi 
tényező esetében pedig az V. melléklet C. 
részében meghatározott módszernek 
megfelelően kiszámított tényleges értékek 
alkalmazhatók, az eiluc érték kivételével, 
amely esetében a VIII. mellékletben 
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említett értékek alkalmazandók.

Or. en

Módosítás 278
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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 
ÜHG-kibocsátáscsökkentést a 17. cikk (2) 
alkalmazásában a következők szerint kell 
kiszámítani:
a) ahol az előállítási módra vonatkozó 
ÜHG-kibocsátáscsökkentés 
alapértelmezett értékét az V. melléklet A. 
vagy B. részében állapították meg, és ahol 
az e bioüzemanyagokra vagy bio-
energiahordozókra az V. melléklet C. 
része 7. pontjával összhangban számított 
el értéke nulla vagy annál kevesebb, és 
ahol ennek az alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával a VIII. melléklet V. 
részével összhangban a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő becsült 
ÜHG-kibocsátás nulla;
b) az V. melléklet C. részében 
meghatározott módszernek megfelelően 
kiszámított tényleges érték 
alkalmazásával, hozzáadva a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátások VIII. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit;
c) az V. melléklet C. részének 1. pontjában 
említett képlet tényezőinek összegeként 
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kiszámított érték alkalmazásával, ahol az 
egyes tényezők esetében az V. melléklet D. 
vagy E. részében szereplő, részekre bontott 
alapértelmezett értékek, az összes többi 
tényező esetében pedig az V. melléklet C. 
részében meghatározott módszernek 
megfelelően kiszámított tényleges értékek 
alkalmazhatók, hozzáadva a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő 
kibocsátások VIII. mellékletben 
meghatározott becsült értékeit.

Or. en

Módosítás 279
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy a földhasználat közvetett megváltozásából származó ÜHG-
kibocsátást beszámítják a 2009/28/EK irányelv ÜHG-kibocsátáscsökkentési kritériumainak 
való megfelelés meghatározásakor.
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Módosítás 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 282
Gyürk András, Mészáros Alajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en
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Módosítás 283
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 284
Gyürk András, Mészáros Alajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en
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Módosítás 286
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 287
Gyürk András, Mészáros Alajos

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

„25b. cikk
A felhatalmazás gyakorlása
(1) A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok elfogadására vonatkozóan a 
Bizottság részére adott felhatalmazás 
gyakorlásának feltételeit e cikk határozza 



PE510.481v01-00 190/197 AM\933726HU.doc

HU

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.
(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 meghatározott 
felhatalmazást. Az említett határozat az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában való 
kihirdetését követő napon vagy a 
határozatban megjelölt későbbi 
időpontban lép hatályba. A határozat nem 
érinti a már hatályban lévő, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.
(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 
jogi aktus elfogadását követően 
haladéktalanul és egyidejűleg értesíti 
arról az Európai Parlamentet és a 
Tanácsot.
(5) A 3. cikk (4) bekezdésének d) pontja, 
az 5. cikk (5) bekezdése, a 17. cikk (3) 
bekezdése c) pontjának harmadik 
albekezdése, a 19. cikk (5), (6), valamint 
(7) bekezdése alapján elfogadott 
felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
2 hónapon belül sem az Európai 
Parlament, sem a Tanács nem emelt 
ellene kifogást, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam 
leteltét megelőzően egyaránt arról 
tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem emel 
kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
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meghosszabbodik.”

Or. en

Módosítás 288
Giles Chichester

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

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

Or. en

Módosítás 289
Catherine Trautmann
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A 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, 
az ágazat azon vállalkozásaira gyakorolt 
hatások vizsgálatát, amelyek már 
végrehajtottak beruházásokat, illetve 
felülvizsgálat készül a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból és 
nem élelmiszernövényekből előállított 
bioüzemanyagok számára biztosított, a 
2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 
bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

Or. fr

Módosítás 290
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a legfrissebb irányadó A Bizottság a legfrissebb irányadó 
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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.

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

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

Or. fr

Indokolás

A felülvizsgálat keretében javasolt három célkitűzés egyike az újszerű bioüzemanyagok 
erőteljesebb piaci megjelenésének ösztönzése: célszerű tehát, hogy a Bizottság által 
benyújtandó, az intézkedések hatékonyságáról szóló jelentés a felülvizsgálat e kulcsfontosságú 
szempontjára is kiterjedjen.

Módosítás 291
Gaston Franco

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentés magában foglal egy 
hatásvizsgálatot, amely értékeli a 
bioüzemanyag-előállítás faiparágakra, a 
faerőforrások rendelkezésre állására és a 
biomasszát felhasználó ágazatokra 
gyakorolt hatását. A jelentést adott esetben 
jogalkotási javaslat is kíséri, amely a 
legfrissebb irányadó tudományos 
bizonyítékok alapján 2021. január 1-jétől 
beilleszti a megfelelő fenntarthatósági 
kritériumok közé a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
becslésen alapuló tényezők alkalmazását, 
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bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 
hatékonyságáról.

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

Or. fr

Módosítás 292
Herbert Reul

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentésnek tartalmaznia 
kell a bioüzemanyag-termelés által a 
faiparra és a fa elérhetőségére gyakorolt 
hatások vizsgálatát. 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 
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hatékonyságáról.

Or. de

Módosítás 293
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a tudományos módszernek 
megfelelő 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 
2018. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak.

Or. en

Indokolás

A jogszabály alapjaként felhasznált tudományos bizonyítéknak be kell tartania a tudományos 
módszert, ezért kölcsönös felülvizsgálatnak kell alávetni. Ha az ILUC-tényezőket beépítik a 
fenntarthatósági kritériumok közé, így döntve a piacra jutásról, akkor ezeket a tényezőket 
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bizonyítani kell. Ebben az esetben a szerzett jogokra vonatkozóan megfelelő rendelkezésekre 
van szükség.

Módosítás 294
Bendt Bendtsen

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2016. 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.

Or. da


