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RÖVID INDOKOLÁS

I. Bevezetés
A bioüzemanyagok támogatása az energia és éghajlatváltozás területén folytatott uniós 
politika egyik alapvető eleme. E mögött különböző ésszerű indokok állnak: a 
bioüzemanyagok nemcsak fokozzák a közlekedés fenntarthatóságát, hanem az energiaellátás 
biztonságát is javítják, valamint támogatják a gazdasági fejlődést azáltal, hogy új bevételi 
forrásokat teremtenek a vidéki területeken.
A fejlesztésük mögött álló legfontosabb hajtóerő az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Mivel a 
közlekedési ágazat felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának csaknem 20%-áért, és 
ezzel az energiaszektor mögött a második helyen áll a legtöbb üvegházhatású gázt kibocsátó 
ágazatok között, a közlekedés az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló 
uniós erőfeszítések kiemelt területe. Bár a bioüzemanyagok nem kizárólagos eszközei az 
ágazat fokozatos szén-dioxid-mentesítésének, a gyakorlatban ezek az üzemanyagok a 
legfontosabbak a fosszilis üzemanyagok helyett a megújuló energián alapuló közlekedésre 
való átállás terén, a légi és tengeri közlekedés esetén pedig ezek az üzemanyagok jelentik az 
egyetlen lehetőséget.

A bioüzemanyagok ezenkívül lehetőséget kínálnak az Unió jelenlegi 50%-os – és várhatóan 
fokozódó – energiafüggőségének csökkentésére és az európai mezőgazdasági ágazat 
fejlesztésének előmozdítására egyaránt.
Figyelembe véve ezeket az előnyöket az Unió elfogadta a közlekedési ágazatban a 
bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló 
2003/30/EK irányelvet („bioüzemanyag-irányelv”) és a megújuló energiaforrásból előállított 
energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelvet („megújulóenergia-irányelv”), amelyek 
fokozták a bioüzemanyag-előállításra irányuló beruházásokat. A bioüzemanyag-irányelv nem 
kötelező célként határozta meg, hogy a bioüzemanyagok részesedése a közlekedési ágazatban 
2010-re elérje legalább az 5,75%-ot. A bioüzemanyag-irányelvet hatályon kívül helyező 
megújulóenergia-irányelv kötelező célt határozott meg: 2020-ra a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia részarányának a közlekedési ágazatban el kell érnie a 
közlekedési célra felhasznált végső energiafogyasztás legalább 10%-át. Ez a rendelkezés 
kiegészíti az üzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelvben meghatározott azon 
kötelező célt, amely szerint 6%-kal kell mérsékelni a közúton közlekedő gépjárművekben és a 
nem közúton közlekedő, mozgó munkagépekben használt üzemanyagok 
kibocsátásintenzitását.
A bioüzemanyagoknak ugyanakkor bármely más energiaforráshoz hasonlóan vannak 
bizonyos káros hatásai. Ezt elismerve és a megújulóenergia-irányelvben foglaltakra válaszul a 
Bizottság javasolja az említett, valamint az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 
módosítását annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a földhasználat közvetett 
megváltozásának1 az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt hatását. 

II. Főbb pontok az előadó szerint

                                               
1 Ha a bioüzemanyagokat meglévő mezőgazdasági területen állítják elő és nem változik az élelmiszerek és 
takarmányok iránti kereslet, az arra sarkallhat más szereplőket, hogy több élelmiszert és takarmányt termeljenek 
más területeken. Ez magában foglalhatja a földhasználat megváltozását (például az erdők mezőgazdasági 
művelés alá vonását), ami jelentős mennyiségű szén-dioxid légköri kibocsátását vonja maga után.
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Az előadó elismeri, hogy kezelni kell a földhasználat közvetett megváltozásának jelenségét, 
mivel az káros hatást gyakorol a környezetre és gátolja a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós politika érvényesülését. Az előadó véleménye szerint 
ugyanakkor a bioüzemanyagokkal kapcsolatban elfogadott intézkedéseknek kiegyensúlyozott, 
a különböző érdekeket figyelembe vevő megközelítésen kell alapulniuk. 

a) A földhasználat közvetett megváltozásának tényezői
Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy a földhasználat közvetett megváltozásával 
kapcsolatos tudományos ismeretek pontatlanok, mivel ez a jelenség nem figyelhető meg vagy 
mérhető közvetlenül, és a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás mértékét 
– e folyamatok jobb megértése és a közelmúltbeli tudományos eredmények ellenére –
nehezen lehet pontosan megbecsülni a különböző növényfajták termesztéséhez köthető 
közvetett földhasználat-változásából eredő kibocsátások konkrét értékének megállapítására 
használt modellek hiányosságai és korlátai miatt. Ezért nem áll rendelkezésre elegendő 
tudományos bizonyíték ahhoz, hogy a földhasználat közvetett megváltozásának tényezőit 
beépítsék az uniós jogszabályokba. 
Ezenfelül a földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos tényezők alkalmazása 
jelentős káros hatásokat gyakorolna. Alkalmazásuk egyrészt az Unió biodízel-ágazatának a 
végét jelentené, ami a nyilvánvaló gazdasági következményeken túl figyelmen kívül hagyná 
az európai járműpark dízelüzeműre való folyamatban lévő átállását, valamint ellehetetlenítené 
a megújulóenergia-irányelv és az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv céljainak 
teljesítését. Másrészt bizonytalanságot eredményezne az ipar számára azáltal, hogy 
folyamatosan naprakésszé kellene tenni az értékeket, ami gátolná a hagyományos 
bioüzemanyagok bármely fajtájára irányuló beruházásokat, és ezáltal korlátozná az 
etanoltermelést is. 

Az előadó szerint ezért a bizottsági javaslattal ellentétben az irányelvből – sőt a jelentéstételi 
kötelezettségből is – ki kell hagyni a földhasználat közvetett megváltozásának tényezőjét. 

b) A hagyományos bioüzemanyagok részesedésének 5%-os szinten történő 
maximalizálása
Ez az intézkedés jelentősen módosítaná azokat a jogszabályokat, amelyek stabil és 
kiszámítható szabályozási keretet hoztak létre, és amelyek utolsó mérföldkövét a 2009-ben 
elfogadott megújulóenergia-irányelv jelenti. Az 5%-os maximalizálás hátrányos lenne 
mindazok számára, akik a megújuló energiáról szóló irányelvben bízva arra számítottak, hogy 
technológiai szempontból egyedül a bioüzemanyagok jelentik majd azokat az üzemanyagokat, 
amelyek révén a tagállamok megfelelhetnek a 2020-ra kitűzött céloknak. Mivel az 5% az 
Unió átlagos termelési szintjére utal, ez az intézkedés nagyobb hatással lenne számos olyan 
tagállamra – köztük Németországra, Spanyolországra és Franciaországra –, amelyekben a 
hagyományos bioüzemanyagok jelenlegi kvótája meghaladja az 5%-ot.
Ezenfelül ha felső korlátot állapítanak meg a kereskedelmi forgalomban elérhető 
bioüzemanyagokra, a megújuló energiákkal kapcsolatos 10%-os cél és az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás csökkentésével kapcsolatos 6%-os cél sem lesz elérhető, mivel az egyéb 
alternatívák, köztük az újszerű bioüzemanyagok, jelenleg nem tudnák betölteni ezt a 
szakadékot. 

Ezen okok miatt és figyelembe véve, hogy a bioüzemanyagok átlagosan még mindig kisebb 
kibocsátással járnak, mint a fosszilis üzemanyagok, az előadó javaslata szerint 
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konstruktívabb, az újszerű bioüzemanyagokra vonatkozóan egy külön célt meghatározó 
megközelítést kell alkalmazni. Ez a részcélkitűzés ösztönözné az újszerű bioüzemanyagok 
előállítását, és ezáltal csökkentené a szén-dioxid-kibocsátást, valamint erőteljes üzenetet 
jelentene a hagyományosról az újszerű bioüzemanyagokra való fokozatos, a technológiai 
fejlődés keretei között történő átállás támogatása mellett, mindeközben mérsékelve az európai 
iparra gyakorolt káros hatásokat.

Az előadó véleménye szerint emellett a bizottsági javaslat nem veszi figyelembe a 
földhasználat közvetett megváltozásából fakadó kibocsátások mérséklését célzó olyan 
intézkedéseket, mint például a művelés alatt nem álló vagy degradálódott földterületeken való 
termelést, a terméshozam növekedését és a társtermékek (különösen az állatok 
takarmányozását szolgáló fehérje, amelyben Európa hiányt szenved) termelését. Ösztönözni 
kell azon alapanyagok előállítását, amelyek esetében bebizonyosodik, hogy a földhasználat 
közvetett megváltozásának kockázata csökkent vagy megszűnt. 
Végül az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy meg kell erősíteni az új 
létesítményekben előállított bioüzemanyagok fenntarthatósági kritériumait annak előírásával, 
hogy a 2014. július 1-jét követően működésbe lépő létesítményeknek 60%-kal csökkenteniük 
kell az üvegházhatásúgáz-kibocsátást.

c) Többszörös beszámítás
A második és harmadik generációs bioüzemanyagok többszörös beszámítása dicséretesen azt 
a célt szolgálja, hogy a tagállamok megfeleljenek a megújuló energiára vonatkozó 10%-os 
célkitűzésnek, mivel azokat kétszeresen vagy négyszeresen számíthatnák be, ezzel betöltve az 
5%-os maximalizálás által hagyott szakadékot. Ugyanakkor ha megszüntetik a fent említett 
maximalizálást és az újszerű bioüzemanyagokra vonatkozóan részcélkitűzést határoznak meg, 
nem lesz többé szükség a többszörös beszámításra.

Ezenfelül a többszörös beszámítás a céljával ellentétes hatást érhet el, mivel ekkor kevesebb 
újszerű bioüzemanyagot alkalmaznak. A kvótába kétszeresen vagy négyszeresen beszámított 
bioüzemanyagok ugyanis kétszer vagy négyszer kisebb mennyiségű felhasználást 
jelentenének, a különbséget pedig fosszilis üzemanyagokkal töltenék be. Emellett 
visszaesnének a termelési kapacitásra irányuló beruházások is, mivel a piac jelenlegi mérete a 
kétszerestől akár a négyszeresig terjedő mértékű csökkenést szenvedne. 

A közvetett földhasználat-változás jelenségének mérséklése érdekében le kell tennünk arról a 
célkitűzésről, hogy a megújuló energia részaránya a közlekedés energiafogyasztásán belül 
elérje a 10%-ot.
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MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1
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 veszélye, hogy az 
üvegházhatást okozó gázoknak a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátása jelentős mértékű lehet, 
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.

Or. en

Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés



PA\931281HU.doc 7/30 PE508.012v01-00

HU

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. 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 kiemelt támogatásban 
részesüljenek 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
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Módosítás 3
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 4
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A 3. cikk (4) bekezdésének új d) 
pontjában meghatározott 5%-os korlát 
nincs hatással arra, hogy az egyes 
tagállamok milyen általuk választott úton 
érik el, hogy teljesüljön a hagyományos 
bioüzemanyagoknak az általános 10%-os 

törölve
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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 5
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 Bizottság hatásvizsgálata 
kimutatta, hogy a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás mértékét 
– e folyamatok jobb megértése és a 
közelmúltbeli tudományos eredmények 
ellenére – nehezen lehet pontosan 
megbecsülni a különböző növényfajták 
termesztéséhez köthető közvetett 
földhasználat-változásából eredő 
kibocsátások konkrét értékének 
megállapítására használt modellek 
hiányosságai és korlátai miatt. A 
számadatok ezért nem elég biztosak 
ahhoz, hogy azokat beépítsék egy 
jogszabályba.

Or. en

Módosítás 6
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 

(12) A technikai és tudományos haladás 
figyelembevétele érdekében a
Bizottságnak rendszeres időszakonként 
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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.

felül kell vizsgálnia az elérhető újszerű 
bioüzemanyagok IX. mellékletben 
megállapított listáját.

Or. en

Módosítás 7
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 meg kell vizsgálnia a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
hatásait mérséklő egyéb intézkedéseket –
így a társtermékek alkalmazását, a 
terméshozam növelését, a gyártás 
termelékenységét és az elhagyott vagy 
művelés alatt nem álló földterületeken 
való növénytermesztést –, annak 
érdekében, hogy azokra kedvezményeket 
állapítson meg az irányelvekben, a 
98/70/EK irányelv IV. melléklete C. 
részének 7. pontjához, valamint a 
2009/28/EK irányelv V. melléklete C. 
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részének 7. pontjához hasonlóan, amelyek 
ilyen kedvezményről rendelkeznek a 
helyreállított degradálódott földterületről 
nyert biomassza tekintetében.

Or. en

Módosítás 8
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
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Módosítás 9
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: 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 10
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 

(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 
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módszereket határozhat meg, adott esetben 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. 
január 1-jei hatállyal bevezetve a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátási tényezők 
alkalmazását.

módszereket határozhat meg.

Or. en

Módosítás 11
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 a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:

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 12

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

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

Or. en

Indokolás

Az újszerű bioüzemanyagokra ugyanolyan fenntarthatósági kritériumoknak kell vonatkozniuk, 
mint a hagyományos bioüzemanyagokra. Az egyes hulladékokra és maradványanyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági követelményekkel kapcsolatos kivételek ténylegesen azt 
eredményeznék, hogy például a hulladék pálmaolajból előállított biodízel ezután akkor is 
támogatásban részesülne, ha a pálmaolajat nem fenntartható módon állították elő.

Módosítás 13
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
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Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c a pont (új)
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) a cikk a következő (8a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(8a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 10a. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon a IV. melléklet C. részének 9. 
pontjában említett kategóriák tekintetében 
előírt részletes fogalommeghatározások, 
köztük a műszaki előírások 
megállapításáról.”

Or. en

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont – c b pont (új)
98/70/EK irányelv
7 d cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

cb) a cikk a következő (8b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(8b) A Bizottság legkésőbb 
2015. december 31-ig jogalkotási 
javaslatot nyújt be olyan további, a 
földhasználat közvetett megváltoztatása 
hatásainak enyhítését célzó 
intézkedéseknek az irányelvbe való 
felvétele érdekében, mint a társtermékek 
alkalmazása, a terméshozam növelése, a 
gyártás termelékenysége és az elhagyott 
földterületeken való növénytermesztés, a 
IV. melléklet C. részének 8. pontjában 
foglalt feltételek mellett a földterületekről 
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nyert biomasszára vonatkozókhoz hasonló 
kedvezmények megállapítása révén.”

Or. en

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10 a cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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.

A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, a 7d. 
cikk (5), (7) és (8a) 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 17
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10 a cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 7 pont
98/70/EK irányelv
10 a cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 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. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdése, a 7d. 
cikk (5), (7) és (8a) 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. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 a pont (új)
2009/28/EK irányelv
2 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A 2. cikk a következő oa) (új) ponttal 
egészül ki:
„oa) „újszerű bioüzemanyag”: olyan 
alapanyagokból előállított bioüzemanyag, 
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amelyek nincsenek közvetlen 
versenyhelyzetben az élelmiszer- és 
takarmánynövényekkel. Az újszerű 
bioüzemanyagok nem kimerítő listáját a 
IX. melléklet tartalmazza. A Bizottság 
felhatalmazást kap arra, hogy a 
25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon e lista tudományos és technikai 
haladáshoz való hozzáigazítása 
érdekében.”

Or. en

Módosítás 20
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

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c pont – -i pont (új)
2009/28/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

-i. az első albekezdés után a szöveg 
következő albekezdésekkel egészül ki:
„2020-ban a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 2%-át 
újszerű bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni. 
2025-ben a közlekedési célra felhasznált 
végső energiafogyasztás legalább 4%-át 
újszerű bioüzemanyagok adta energiából 
kell fedezni.”

Or. en

Módosítás 22
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 23
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
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„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 24
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 a következő új, e) ponttal 
egészül ki:

törölve

„e) 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.”

Or. en

Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont – -a pont (új)
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2009/28/EK irányelv
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. en

Indokolás

Az újszerű bioüzemanyagokra ugyanolyan fenntarthatósági kritériumoknak kell vonatkozniuk, 
mint a hagyományos bioüzemanyagokra. Az egyes hulladékokra és maradványanyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági követelményekkel kapcsolatos kivételek ténylegesen azt 
eredményeznék, hogy például a hulladék pálmaolajból előállított biodízel ezután akkor is 
támogatásban részesülne, ha a pálmaolajat nem fenntartható módon állították elő.

Módosítás 26
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:

c) a (6) bekezdést el kell hagyni.

„(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.”
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Or. en

Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – e a pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(8a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon az V. melléklet C. részének 9. 
pontjában említett kategóriák tekintetében 
előírt részletes fogalommeghatározások, 
köztük a műszaki előírások 
megállapításáról.”

Or. en

Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 7 pont – e b pont (új)
2009/28/EK irányelv
19 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) a cikk a következő bekezdéssel egészül 
ki:
„(8b) A Bizottság legkésőbb 
2015. december 31-ig jogalkotási 
javaslatot nyújt be olyan további, a 
földhasználat közvetett megváltoztatása 
hatásainak enyhítését célzó 
intézkedéseknek az irányelvbe való 
felvétele érdekében, mint a társtermékek 
alkalmazása, a terméshozam növelése, a 
gyártás termelékenysége és az elhagyott 
földterületeken való növénytermesztés, az 
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V. melléklet C. részének 8. pontjában 
foglalt feltételek mellett a földterületekről 
nyert biomasszára vonatkozókhoz hasonló 
kedvezmények megállapítása révén.”

Or. en

Módosítás 29
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 30
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(2) A 2. cikk oa) pontja, az 5. cikk (5) 
bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése c) 
pontjának harmadik albekezdése, a 19. cikk 
(5), (7), valamint (8) bekezdése szerinti 
felhatalmazás [ezen irányelv 
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irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től 
kezdve határozatlan időre szól.

hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdve 
határozatlan időre szól.

Or. en

Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(3) A 2. cikk oa) pontjában, az 5. cikk (5) 
bekezdésében, a 17. cikk (3) bekezdése c) 
pontjának harmadik albekezdésében, a 19. 
cikk (5), (7), valamint (8) bekezdésében 
említett felhatalmazást az Európai 
Parlament vagy a Tanács bármikor 
visszavonhatja. A visszavonásról szóló 
határozat megszünteti az abban megjelölt 
felhatalmazást. A határozat az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését 
követő napon, vagy a benne megjelölt 
későbbi időpontban lép hatályba. A 
határozat nem érinti a már hatályban lévő 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
érvényességét.

Or. en

Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2009/28/EK irányelv
25 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(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 

(5) A 2. cikk oa) pontja, az 5. cikk (5) 
bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése c) 
pontjának harmadik albekezdése, a 19. cikk 
(5), (7), valamint (8) bekezdése alapján 
elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 
akkor lép hatályba, ha az értesítést követő 
2 hónapon belül sem az Európai Parlament, 
sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 
vagy az Európai Parlament és a Tanács az 
időtartam leteltét megelőzően egyaránt 
arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem 
emel kifogást. Ezen időtartam az Európai 
Parlament vagy a Tanács 
kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

aktus csak akkor lép hatályba, ha az 
értesítést követő 2 hónapon belül sem az 
Európai Parlament, sem a Tanács nem 
emelt ellene kifogást, vagy az Európai 
Parlament és a Tanács az időtartam leteltét 
megelőzően egyaránt arról tájékoztatta a 
Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezen 
időtartam az Európai Parlament vagy a 
Tanács kezdeményezésére 2 hónappal 
meghosszabbodik.

Or. en

Módosítás 33
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 

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.
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hatékonyságáról.

Or. en

Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

I. melléklet törölve

Or. en

Módosítás 35
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 
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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 folyékony bio-
energiahordozókból egységnyi területen 
évente előállított energia.”

b) a 8. és a 9. pontot el kell hagyni.

Or. en

Módosítás 36
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 
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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.”
__________________

HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

Or. en
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Módosítás 37
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;
d) szalma; d) szalma;

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

f) pálmaolajprés effluense és pálmatermés 
üres héja;

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

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

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

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

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

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

p) 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;

q) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;

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

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

Or. en


