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Módosítás 295
Fiona Hall

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 megállapítja a 2021. 
január 1-jétől alkalmazandó megfelelő 
fenntarthatósági kritériumokat, 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 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk
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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 Bizottságnak a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő hatások 
számszerűsítésére irányuló további
részletes és átlátható kutatást kell 
megszerveznie, és 2014. július 1-je előtt 
jelentést kell tennie annak 
megállapításairól. A jelentést a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő becsült ÜHG-kibocsátás tényezőinek
a 98/70/EK és a 2009/28/EK irányelv
megfelelő fenntarthatósági kritériumai 
közé 2015. december 31-ig történő 
beillesztésére irányuló jogalkotási 
javaslatnak kell kísérnie.

Or. en

Módosítás 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 
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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.

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 fenntarthatósági 
kritériumokat vezet be a földterület 
használatát nem igénylő alapanyagokból 
előállított bioüzemanyagok
alkalmazásának ösztönzésére 
vonatkozóan, a 2009/28/EK irányelv 3. 
cikke (4) bekezdésének d) pontja szerint.

Or. en

Indokolás

A Bizottság 2017 végére esedékes monitoringjelentése várhatóan felülvizsgálja a bevezetett új 
intézkedés hatékonyságát – és a földhasználat közvetett változását mérő tényezőt is –, és 
várhatóan egyértelművé teszi azt is, hogy mely újszerű bioüzemanyagokról bizonyosodott be, 
hogy megfelelnek a fenntarthatósági kritériumoknak, és melyeket érdemes a hagyományos 
bioüzemanyagok alternatíváiként ösztönözni. Emellett szükség van az EU-ban rendelkezésre 
álló bioüzemanyag-források leltárának elkészítésére is.

Módosítás 298
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet
98/70/EK irányelv

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I melléklet törölve

Or. en
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Módosítás 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet
98/70/EK irányelv

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I melléklet törölve

Or. en

Módosítás 300
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
edl = a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
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szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a talajban lévő szén-dioxid-
felhalmozódásból származó 
kibocsátásmegtakarítás jobb 
mezőgazdasági gazdálkodás révén;

eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő 
kibocsátásmegtakarítások;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő 
kibocsátásmegtakarítások; valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátásmegtakarítások.”

Or. en

Módosítás 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
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ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
el = a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a talajban lévő szén-dioxid-
felhalmozódásból származó 
kibocsátásmegtakarítás jobb 
mezőgazdasági gazdálkodás révén;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő 
kibocsátásmegtakarítások;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő 
kibocsátásmegtakarítások; valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátásmegtakarítások.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 302
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – bevezető rész
98/70/EK irányelv
IV melléklet – C rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
el = a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a talajban lévő szén-dioxid-
felhalmozódásból származó 
kibocsátásmegtakarítás jobb 
mezőgazdasági gazdálkodás révén;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő 
kibocsátásmegtakarítások;
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eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő 
kibocsátásmegtakarítások; valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátásmegtakarítások.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 303
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
ahol:
EB = a bioüzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
edl = a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
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etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások,
esca = a talajban lévő szén-dioxid-
felhalmozódásból származó 
kibocsátásmegtakarítás jobb 
mezőgazdasági gazdálkodás révén;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő 
kibocsátásmegtakarítások;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő 
kibocsátásmegtakarítások; valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátásmegtakarítások.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja azt, hogy a közvetett földhasználat-változásból eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat figyelembe vegyék a 98/70/EK irányelv ÜHG-
kibocsátácsökkentési kritériumainak való megfelelés meghatározásakor.

Módosítás 304
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) A melléklet a következő 19a. ponttal 
egészül ki:
„(19a) A földhasználat közvetett 
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megváltozásából eredő kibocsátás (eiluc) 
az V. melléklet ismerteti.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja azt, hogy a közvetett földhasználat-változásból eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat figyelembe vegyék a 98/70/EK irányelv ÜHG-
kibocsátáscsökkentési kritériumainak való megfelelés meghatározásakor.

Módosítás 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 306
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 307
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 308
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 12
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gazdag növények 

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Módosítás

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Nem élelmezési célú energianövények 15

Or. en

Indokolás

A nem élelmezési célú energianövények hozzájárulhatnak a földhasználat közvetett 
megváltozásához, ha termesztésük élelmiszer-termelésre használt területen folyik. A 
hatásvizsgálat (26. o.) 15 gCO2/MJ-ban határozza meg a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő átlagos becsült kibocsátásokat ezekre a földterület használatát igénylő 
egyéb alapanyagokra vonatkozóan.

Módosítás 309
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12
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Cukornövények 13

Olajnövények 55

Módosítás

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Földterületen termesztett egyéb 
energianövények

15

Or. en

Módosítás 310
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Módosítás

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)
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Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Nem élelmezési célú, cellulóztartalmú 
és lignocellulóz-tartalmú anyagok

15

Or. en

Indokolás

A nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és lignocellulóz-tartalmú anyagok földterülethez 
kötöttek, és hozzájárulhatnak a földhasználat közvetett megváltozásához, ha termesztésük 
élelmiszer-termelésre használt területen folyik. A bizottsági hatásvizsgálat 15 gCO2/MJ-ban 
határozza meg a földhasználat közvetett megváltozásából eredő átlagos becsült 
kibocsátásokat ezekre a földterület használatát igénylő egyéb alapanyagokra vonatkozóan.

Módosítás 311
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület14 lép. Ebben az esetben 
a földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) a IV. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett kiszámítani.

b) olyan alapanyagok, amelyeket nem 
szántóföldön, évelő növényeknek szánt 
földterületen14, vagy az IPCC szerinti 
egyéb földterület-kategóriákhoz tartozó és 
élelmiszer-termelésben használt 
földterületen (erdőterület, füves terület, 
vizes élőhely) termelnek, legyen ez a 
földterület akár gondozott, akár nem, 
például mezőgazdasági vagy legeltetési 
rendszer.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 312
Giles Chichester

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 313
Jens Rohde

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(7) A földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (el) kiszámításához az 
összes kibocsátást egyenlően el kell 
osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 
számítása során a következő szabályt kell 
alkalmazni:
el = (CSR – CSA) × 3 664 × 1/20 × 1/P,
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ahol:
el = a földhasználat megváltozása által 
okozott szénkészletváltozásokból eredő 
éves kibocsátások (a bioüzemanyagból 
származó, megajoule-ban megadott 
energia egy egységére jutó CO2-
egyenérték tömegeként, grammban 
kifejezve);

CSR = a referencia-földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). A referencia-
földhasználat a 2008 januárjában vagy –
ha az későbbi – a nyersanyag előállítása 
előtt 20 évvel aktuális földhasználat;
CSA = a tényleges földhasználathoz 
tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 
területegységre jutó szén tonnában 
kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 
egyaránt beleértve). Azokban az 
esetekben, amikor a szénkészlet egy évnél 
hosszabb idő alatt halmozódik fel, a CSA 
értékét a 20 év elteltével vagy – ha az 
korábbi – a haszonnövény kifejlett 
állapotának elérésekor becsült 
területegységenkénti szénkészlet adja; 
valamint
P = a növény produktivitása (a 
bioüzemanyagokból és a folyékony bio-
energiahordozókból egységnyi területen 
évente előállított energia);”
b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész



PE510.730v01-00 20/58 AM\935798HU.doc

HU

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont
2009/28/EK irányelv
V melléklet – C rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

Or. en

Módosítás 316
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„i) a képlet helyébe a következő szöveg 
lép:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
ahol:
E = az üzemanyag használata során 
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keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
el = a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
révén a talaj szénmegkötő képességéből 
eredő kibocsátás-csökkentés;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
csökkenés; valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkenés.
A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
el = a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a jobb mezőgazdasági gazdálkodás 
révén a talaj szénmegkötő képességéből 
eredő kibocsátás-csökkentés;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő kibocsátás-csökkentés;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő kibocsátás-
csökkenés; valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátás-csökkenés.
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A gépek és berendezések gyártása során 
keletkező kibocsátásokat nem kell 
figyelembe venni.

Or. en

Módosítás 318
Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
ahol:
E = az üzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
edl = a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;
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eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
esca = a talajban lévő szén-dioxid-
felhalmozódásból származó 
kibocsátásmegtakarítás jobb 
mezőgazdasági gazdálkodás révén;

eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő 
kibocsátásmegtakarítások;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő 
kibocsátásmegtakarítások; valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátásmegtakarítások.”

Or. en

Módosítás 319
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-a) az 1. pont helyébe a következő szöveg 
lép:
„(1) A bioüzemanyagok előállítása és 
használata által kiváltott 
üvegházhatásúgáz-kibocsátást a 
következők szerint kell kiszámítani:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
ahol:
EB = a bioüzemanyag használata során 
keletkező összes kibocsátás;
eec = a nyersanyagok kinyerése vagy 
termelése során keletkező kibocsátások;
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edl = a földhasználat közvetlen 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő éves 
kibocsátások,
ep = a feldolgozás során keletkező 
kibocsátások;
etd = a szállítás és az elosztás során 
keletkező kibocsátások;
eu = az üzemanyag használatából eredő 
kibocsátások;
eiluc = a földhasználat közvetett 
megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő 
kibocsátások,
esca = a talajban lévő szén-dioxid-
felhalmozódásból származó 
kibocsátásmegtakarítás jobb 
mezőgazdasági gazdálkodás révén;
eccs = a szén megkötéséből és geológiai 
tárolásából eredő 
kibocsátásmegtakarítások;
eccr = a szén megkötéséből és 
helyettesítéséből eredő 
kibocsátásmegtakarítások; valamint
eee = a kogenerációból származó 
villamosenergia-többletből eredő 
kibocsátásmegtakarítások.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja azt, hogy a közvetett földhasználat-változásból eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat figyelembe vegyék a 2009/28/EK irányelv ÜHG-
kibocsátáscsökkentési kritériumainak való megfelelés meghatározásakor.

Módosítás 320
Fiona Hall

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

ba) A melléklet a következő 19a. ponttal 
egészül ki:
„(19a) A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás (eiluc) 
a VIII. melléklet ismerteti.”

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja azt, hogy a közvetett földhasználat-változásból eredő 
üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat figyelembe vegyék a 2009/28/EK irányelv ÜHG-
kibocsátáscsökkentési kritériumainak való megfelelés meghatározásakor.

Módosítás 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Módosítás 322
Sabine Wils

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

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

Or. en

Módosítás 323
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények

12

Cukornövények 13
Olajnövények 55
B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
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bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított 
bioüzemanyagoknál úgy kell tekinteni, 
hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület1 lép. Ebben az esetben 
a földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”
__________________
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. en

Módosítás 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények

12

Cukornövények 13
Olajnövények 55
B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított 
bioüzemanyagoknál úgy kell tekinteni, 
hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület1 lép. Ebben az esetben 
a földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”
__________________
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.
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Or. en

Módosítás 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények

12

Cukornövények 13
Olajnövények 55
B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított 
bioüzemanyagoknál úgy kell tekinteni, 
hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredően:
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a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület1 lép. Ebben az esetben 
a földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”
__________________
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. en

Módosítás 326
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

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

A földhasználat 
megváltozásából 
eredő becsült 
kibocsátás 
(gCO2eq/MJ)
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Gabonafélék és 
egyéb, 
keményítőben 
gazdag növények

12

Cukornövények 13
Olajnövények 55
B. rész: A földhasználat közvetett 
megváltozása kapcsán 
kibocsátássemlegesnek tekinthető 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók
Az alábbiakban felsorolt alapanyag-
kategóriákból előállított 
bioüzemanyagoknál úgy kell tekinteni, 
hogy nem merül fel kibocsátás a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredően:
a) az e melléklet A. részében nem szereplő 
alapanyagok;
b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák: 
erdőterület, füves terület, vizes élőhely, 
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület1 lép. Ebben az esetben 
a földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett 
kiszámítani.”
__________________
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. en

Módosítás 327
Fiona Hall

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Módosítás

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Nem élelmezési célú, cellulóztartalmú 
és lignocellulóz-tartalmú anyagok

15

Or. en

Indokolás

A nem élelmezési célú, cellulóztartalmú és lignocellulóz-tartalmú anyagok földterülethez 
kötöttek, és hozzájárulhatnak a földhasználat közvetett megváltozásához, ha termesztésük 
élelmiszer-termelésre használt területen folyik. A bizottsági hatásvizsgálat 15 gCO2/MJ-ban 
határozza meg a földhasználat közvetett megváltozásából eredő átlagos becsült 
kibocsátásokat ezekre a földterület használatát igénylő egyéb alapanyagokra vonatkozóan.

Módosítás 328
Britta Thomsen

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 2 pont



PE510.730v01-00 36/58 AM\935798HU.doc

HU

2009/28/EK irányelv
VIII melléklet – A rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Módosítás

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Földterületen termesztett egyéb 
energianövények

15

Or. en

Módosítás 329
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13
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Olajnövények 55

Módosítás

Alapanyagcsoport A földhasználat megváltozásából eredő 
becsült kibocsátás (gCO2eq/MJ)

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 
gazdag növények 

12

Cukornövények 13

Olajnövények 55

Nem élelmezési célú energianövények 15

Or. en

Indokolás

A nem élelmezési célú energianövények hozzájárulhatnak a földhasználat közvetett 
megváltozásához, ha termesztésük élelmiszer-termelésre használt területen folyik. A 
hatásvizsgálat (26. o.) 15 gCO2/MJ-ban határozza meg a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő átlagos becsült kibocsátásokat ezekre a földterület használatát igénylő 
egyéb alapanyagokra vonatkozóan.

Módosítás 330
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a földhasználat közvetlen 
megváltozását eredményező alapanyagok, 
amelyek termesztésekor az IPCC szerinti 
következő földterület-kategóriák:
erdőterület, füves terület, vizes élőhely,
település és egyéb földterület egyikének 
helyébe szántóföld és évelő növényekkel 
borított földterület15 lép. Ebben az esetben 

b) olyan alapanyagok, amelyeket nem 
szántóföldön, évelő növényeknek szánt 
földterületen, vagy az IPCC szerinti egyéb 
földterület-kategóriákhoz tartozó és 
élelmiszer-termelésben használt 
földterületen (erdőterület, legelőterület,
vizes élőhely) termelnek, legyen ez a 
földterület akár gondozott, akár nem, 
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a földhasználat megváltozása által okozott 
szénkészletváltozásokból eredő kibocsátás 
értékét (el) az V. melléklet C. része 7. 
pontjának megfelelően kellett kiszámítani.

például mezőgazdasági vagy legeltetési 
rendszer.

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 331
Angelika Niebler

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;
d) szalma d) kipréselt cukornád;
e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap; e) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 

faforgács.
f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés f) biomassza kommunális hulladékból, 

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

g) tallolaj-szurok; g) ipari hulladék biomasszahányada;
h) nyers glicerin; h) kukoricacső;
i) kipréselt cukornád; i) nyers glicerin;
j) szőlőtörköly és borseprő; j) szőlőtörköly és borseprő;

k) dióhéj; k) háncs és héj;
l) háncs és héj; l) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 

fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével;
m) kukoricacső; m) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 

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

n) dióhéj;

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

o) pálmaolajprés effluense és 
pálmatermés üres héja;

a) használt sütőolaj; p) szalma
b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet16 szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;

q) tallolaj-szurok;

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

r) használt sütőolaj.

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

__________________

__________________ 1 HL L 279., 2002.10.10., 1. o.
16 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. de

Indokolás

A többszörös számítás statisztikai szempontból bonyolult, mivel „virtuális” 
bioüzemanyagokat hoz létre, és ezáltal megkérdőjelezi az Európai Unió 2020-as éghajlati 
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célkitűzéseit. Az Európai Bizottság javaslata tévútra vezeti a közvéleményt az újszerű 
bioüzemanyag-fajták tényleges részarányával kapcsolatban, amely csupán a látszólagos 
mennyiség 1/4-ét teszi ki. A többszörös számítás ezért a fosszilis üzemanyagok 
felhasználásának emelkedését eredményezné az Európai Unió közlekedési ágazatában.

Módosítás 332
Marita Ulvskog

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

„IX. melléklet „IX. melléklet

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

Újszerű bioüzemanyagoknak az alábbi 
bioüzemanyagok tekintendők:

a) algák; Olyan biológiai anyag, amelynek esetében 
a releváns alternatív felhasználások 
jelentős metán- vagy dinitrogén-oxid-
kibocsátással járnak anélkül, hogy 
hasznosítható energia jönne létre.

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

d) szalma;

e) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;

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

h) nyers glicerin;

i) kipréselt cukornád;

j) szőlőtörköly és borseprő;

k) dióhéj;

l) háncs és héj;

m) kukoricacső;

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.
B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

a) használt sütőolaj;

b) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 
előírások megállapításáról szóló 
1774/2002/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 szerint I. és II. 
kategóriába sorolt állati eredetű zsírok;

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök 
kivételével."
__________________
1 HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. sv

Módosítás 333
Bendt Bendtsen
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet (új) – A rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A. rész: Újszerű bioüzemanyagok listája

A következő alapanyagokból származó 
bioüzemanyagok újszerű 
bioüzemanyagoknak minősülnek:

Or. da

Módosítás 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából 2018-ban környezetvédelmi 
és társadalmi fenntarthatóságuk, valamint 
a hierarchiaelv tiszteletben tartásának és 
a források leghatékonyabb 
felhasználásának előzetes tudományos 
értékelését követően kétszeres vagy 
négyszeres energiaértéken beszámítható
alapanyagok listája

Or. en

Módosítás 335
Jens Rohde
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 3 pont
2009/28/EK irányelv
IX melléklet (új) – A rész – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. en

Módosítás 336
Britta Thomsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A. rész: Az újszerű bioüzemanyagokkal 
kapcsolatos alcélértékbe beszámítható 
alapanyagok

a) algák; a) algák;

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

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

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

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

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;



PE510.730v01-00 44/58 AM\935798HU.doc

HU

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

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

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

m) kukoricacső; m) kukoricacső;

n) fakéreg, ágak, levelek, fűrészpor és 
faforgács.
B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

B. rész: Az olyan újszerű bioüzemanyagok 
alapanyagai, amelyek hozzáadódhatnak a 
maradékhoz

a) használt sütőolaj; a) használt sütőolaj;

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

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

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

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

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

da) nyers glicerin
db) nem biológiai eredetű, megújuló 
energiaforrásból származó folyékony és 
gáznemű üzemanyagok

Or. en

Módosítás 337
Giles Chichester

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

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

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

Or. en

Módosítás 338
Kent Johansson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

a) algák; a) algák;

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

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

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biomasszahányada, 
valamint maradékanyagok, például nyers 
glicerol, nyers glicerin, finomítói 
zsírsavak és szappancsapadék.

d) szalma; d) szalma;

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

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

g) tallolaj-szurok; g) az erdőgazdálkodásból és az 
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erdőgazdálkodással kapcsolatos 
iparágakból származó hulladékok és 
maradékanyagok biomasszahányada, 
például fakéreg, ágak, tűlevelek, levelek, 
fűrészpor és faforgács, szulfit szennylúg, 
acetátoldat, lignin, nyers szulfátszappan, 
tallolaj-szurok és nyers tallolaj;

h) nyers glicerin; h) a mezőgazdaságból és a 
mezőgazdasággal kapcsolatos iparágakból 
származó hulladékok és maradékanyagok 
biomasszahányada, például kipréselt 
cukornád, héj, háncs és héj, szőlőtörköly, 
borseprő és kukoricacső.

i) kipréselt cukornád; i) használt sütőolaj;

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

k) dióhéj; k) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

l) háncs és héj; l) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

m) kukoricacső;

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

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;



AM\935798HU.doc 47/58 PE510.730v01-00

HU

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

Or. en

Indokolás

A nyersanyagok többszörös beszámítása azt jelenti, hogy felhígulnak a megújuló 
energiaforrásból előállított energia közlekedésben való 10%-os részarányával kapcsolatos 
eredeti célkitűzések, mivel a cél a bioüzemanyagok kisebb tényleges részarányával és a 
fosszilis tüzelőanyagok esetében megmaradó több mint 90%-os függéssel is elérhetővé válik. 
Az irányelv eredeti éghajlat-politikai törekvéseit fenyegető változások elkerülése érdekében a 
nyersanyagok többszörös beszámítását nem szabad bevezetni.

Módosítás 339
Vidal-Quadras

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

IX melléklet IX melléklet

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

Újszerű bioüzemanyagok listája

A következő alapanyagokból származó 
bioüzemanyagok újszerű 
bioüzemanyagoknak minősülnek:

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

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

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



PE510.730v01-00 48/58 AM\935798HU.doc

HU

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

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

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

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

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

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

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

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

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

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

o) használt sütőolaj;

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

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

q) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

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

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

s) Az olajkémiai, biodízel-, növényolaj-
finomító, élelmiszer-feldolgozó és 
állatizsír-feldolgozó iparágakból származó 
trigliceridek, szabad zsírsavak és zsírsav-
desztillátumok, valamint az előírásoknak 
nem megfelelő olajok.
t) nem emberi fogyasztásra szánt zsírok;
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u) technikai kukoricaolaj;
w) a halfeldolgozó iparból származó 
hulladékzsír.

Or. en

Módosítás 340
Gaston Franco

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

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

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

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biomasszahányada;
d) szalma; d) állati eredetű trágya és szennyvíziszap;

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

f) nyers glicerin;

g) tallolaj-szurok; g) szőlőtörköly és borseprő;

h) nyers glicerin; h) lignocellulóz-tartalmú anyagok, köztük 
szalma, kipréselt cukornád, dióhéj, háncs 
és héj, valamint kukoricacső;

i) kipréselt cukornád; i) új molekulák (az etanol kivételével) 
előállításához használt cukornövények.
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j) szőlőtörköly és borseprő; B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésében 
meghatározott célérték teljesítése 
szempontjából kétszeres energiaértéken 
beszámítandó alapanyagok listája

k) dióhéj; a) használt sütőolaj;

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

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

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
d) lignocellulóz-tartalmú anyagok a 
fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével.

Or. fr

Indokolás

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

Módosítás 341
Claude Turmes



AM\935798HU.doc 51/58 PE510.730v01-00

HU

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) algák; törölve

Or. en

Módosítás 342
Niki Tzavela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 343
Niki Tzavela

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a hulladékok és maradékanyagok 
baktériumok által történő biológiai 
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lebontása

Or. en

Módosítás 344
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) szalma; törölve

Or. en

Indokolás

A szalma nagy használati értékkel bír (pl. istállókban és a talajminőség javítására történő 
felhasználáskor). A kaszkádhasznosítás elvével összhangban a szalma használatát nem 
célszerű a többszörös beszámítás alkalmazásával ösztönözni.

Módosítás 345
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

törölve

Or. en

Indokolás

Semmilyen pálmaolaj-ipari nyersanyag és melléktermék esetében nem ösztönözhető az 
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energetikai célú felhasználás, mivel sokkal nagyobb értékűek a más ágazatok számára. Ezért 
a pálmaolajprés effluensét és a pálmatermés üres héját törölni kell a IX. mellékletből.

Módosítás 346
Eija-Riitta Korhola

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

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

Módosítás 347
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 348
Evžen Tošenovský

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) mikroorganizmusok;

Or. en

Módosítás 349
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 350
Bendt Bendtsen

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. da

Módosítás 351
Giles Chichester

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Módosítás 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve
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Or. en

Módosítás 353
Bernd Lange

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) használt sütőolaj; törölve

Or. de

Módosítás 354
Jens Rohde

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) használt sütőolaj; törölve

Or. en

Indokolás

A használt sütőolaj nem tekinthető újszerű bioüzemanyagnak; a listába való belefoglalása 
csalásnak engedhet teret.

Módosítás 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

törölve

Or. en

Módosítás 356
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

törölve

Or. en

Indokolás

Fenntarthatósági kritériumok hiányában a nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokat 
törölni kell a IX. mellékletből, amíg a megfelelő környezetvédelmi biztosítékokat jogszabályba 
nem foglalják.

Módosítás 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en



PE510.730v01-00 58/58 AM\935798HU.doc

HU

Módosítás 358
Claude Turmes
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

törölve

Or. en

Indokolás

Fenntarthatósági kritériumok hiányában a lignocellulóz-tartalmú anyagokat törölni kell a IX. 
mellékletből, amíg a megfelelő környezetvédelmi biztosítékokat jogszabályba nem foglalják.


