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Módosítás 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 23
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 
területet bioüzemanyag-termelésre 
állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt vagy a 
termelés intenzitásának növelésével, vagy 
pedig más földterületek mezőgazdasági 
művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 
utóbbi esetben beszélünk a földhasználat 
közvetett megváltozásáról, és amikor nagy 
mennyiségű szénkészlettel rendelkező 
földterületről van szó, a változás jelentős 
mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után. A 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő.

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 
területet bioüzemanyag-termelésre 
állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt vagy a 
termelés intenzitásának növelésével, vagy 
pedig más földterületek mezőgazdasági 
művelés alá vonásával kell kielégíteni. The 
latter case represents indirect land-use 
change and when it involves the 
conversion of high carbon stock land it can 
lead to significant greenhouse gas 
emission. A 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő. Az európai 
régiók egyedi vonásai következtében e 
változások regionális szinten erős hatással 
járhatnak, ezért ajánlatos, hogy a lehető 
leghamarabb végezzenek hatásvizsgálatot 
ezen irányelv regionális szinten 
érvényesülő esetleges gazdasági és 
szociális hatásairól.

Or. ro

Módosítás 24
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 
területet bioüzemanyag-termelésre 
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állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt vagy a 
termelés intenzitásának növelésével, vagy 
pedig más földterületek mezőgazdasági 
művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 
utóbbi esetben beszélünk a földhasználat 
közvetett megváltozásáról, és amikor nagy 
mennyiségű szénkészlettel rendelkező 
földterületről van szó, a változás jelentős 
mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után. A 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő.

állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt vagy a 
termelés intenzitásának növelésével, vagy 
pedig más földterületek mezőgazdasági 
művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 
utóbbi esetben beszélünk a földhasználat 
közvetett megváltozásáról, és amikor nagy 
mennyiségű szénkészlettel rendelkező 
földterületről van szó, a változás jelentős 
mértékű ÜHG-kibocsátást vonhat maga 
után. A 98/70/EK és a 2009/28/EK 
irányelvet ezért indokolt olyan 
rendelkezésekkel kiegészíteni, amelyek a 
földhasználat közvetett megváltozásának 
kérdését szabályozzák, mivel a 
bioüzemanyagokat ma elsősorban meglévő 
mezőgazdasági földterületeken termesztett 
növényekből állítják elő. Ha a kibocsátott 
mennyiségeket egy teljes életciklus során 
összehasonlítják, a cukor- és 
keményítőtartalmú növények, illetve az 
olajtartalmú növények környezeti 
teljesítményük tekintetében különböznek. 
Annak érdekében, hogy a környezet 
szempontjából a lehető leghatékonyabb 
hasznot lehessen elérni, a hangsúlyt a 
bioüzemanyagok korlátozására és a 
legkevésbé káros környezeti hatással járó 
termelésre kell helyezni. Ezért az a 
legfontosabb, hogy elsősorban az 
olajtartalmú növények vonatkozásában 
tegyenek lépéseket a földhasználat 
közvetett megváltozása ellen. 

Or. sv

Módosítás 25
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet 
tagállami előrejelzései, valamint a 

(5) A megújuló energiaforrásokból 
előállított energia összarányára vonatkozó 



PE510.584v01-00 6/23 AM\934589HU.doc

HU

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.

20%-os, illetve a közlekedési ágazatban 
elérendő 10%-os uniós célkitűzés, továbbá 
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.

Or. ro

Módosítás 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet 
európai szinten központosított 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 
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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.

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.

Or. ro

Módosítás 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

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 

(5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet 
tagállami előrejelzései, valamint a 
különböző bioüzemanyag-alapanyagokhoz 
a földhasználat közvetett megváltozása 
kapcsán köthető kibocsátások becslései 
alapján az üvegházhatást okozó gázoknak a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő kibocsátása jelentős mértékű lesz, és 
részben vagy akár teljesen közömbösítheti 
az egyes bioüzemanyagok használata révén 
elérhető ÜHG-kibocsátáscsökkentést. 
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. E gyakorlatok rendkívül 
kedvezőtlenül hatnak a fejlődő országok 
sok helyi közösségére. A 
kibocsátáscsökkentési stratégiának ezért 
figyelembe kell vennie a szociális 
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gabonafélék, a cukornövények és a 
keményítőtartalmú növények között.

hatásokat és tiszteletben kell tartania az 
emberi jogokat, kevesebb területet 
foglalva el az élelmiszerpiac ellátására 
szánt földterületekből.

Or. it

Módosítás 28
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez a
folyékony megújuló energiaforrások egyre 
fontosabbak lesznek. 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
– ha a 2020 utáni politika 
meghatározásakor elvégzendő 
hatásvizsgálat ilyen intézkedést javasol –
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bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

arra kell törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben csak azok az újszerű 
bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

Or. ro

Módosítás 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez várhatóan 
folyékony megújuló energiaforrásokra lesz 
szükség. Az újszerű, például nem 
újrahasznosítható 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 
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kapcsolatban meghatározott 10 %-os 
célértékének teljesítésében. Ennek kapcsán 
arra kell törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben csak azok az újszerű 
bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg. 

2009/28/EK irányelv közlekedéssel 
kapcsolatban meghatározott 10 %-os 
célértékének teljesítésében. Ennek kapcsán 
arra kell törekedni, hogy a megújuló 
energiaforrásokat szabályozó 2020 utáni 
politikai keretben csak azok az újszerű 
bioüzemanyagok részesüljenek 
támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg. 

Or. ro

Módosítás 30
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) az európai biogazdaság” című 2012. évi 
közleménnyel és az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemtervével, 
Európa-szerte támogatást adva az integrált 
és változatos termékszerkezettel 
rendelkező biofinomítóknak, a 2009/28/EK 
irányelvben előrevetített ösztönzőket 
célszerű oly módon megállapítani, hogy 
előnyhöz juttassák a bioüzemanyag célú 
felhasználáson kívül egyéb jelentős 
gazdasági értékkel nem rendelkező 
biomassza-alapanyagokat.

(7) az európai biogazdaság” című 2012. évi 
közleménnyel és az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemtervével, 
Európa-szerte támogatást adva az integrált 
és változatos termékszerkezettel 
rendelkező biofinomítóknak, a 2009/28/EK 
irányelvben előrevetített ösztönzőket 
célszerű oly módon megállapítani, hogy 
előnyhöz juttassák az újszerű 
bioüzemanyagokat. Az EU strukturális 
alapjainak jelentős szerepet kell 
játszaniuk az újszerű bioüzemanyagok 
előmozdításában és fejlesztésében.

Or. sv

Módosítás 31
Petru Constantin Luhan
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Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Ehhez hasonlóan további 
támogatásra van szükség mind az állami 
források, mind pedig az európai kutatási, 
regionális és strukturális programok 
részéről, és a magánberuházásoknak a 
köz- és magánszféra közötti partnerségek 
révén történő ösztönzésén keresztül, ami 
segíteni fogja a kutatási és az innovációs 
erőfeszítések, valamint az európai ipar 
jövőbeli igényei közötti koherencia 
növelését.

Or. ro

Módosítás 32
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A megújuló energiaforrások és 
üzemanyagok piaca fejlesztésének 
elősegítése során az éghajlatváltozás 
mellett figyelembe kell venni a regionális 
és helyi fejlesztési és foglalkoztatási 
lehetőségekre gyakorolt hatásokat is. Az 
újszerű bioüzemanyagok előállításában 
jelentős munkahelyteremtő és növekedést 
serkentő potenciál rejlik, különösen a 
vidéki területeken.

Or. sv

Módosítás 33
Jens Nilsson
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Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(9) Az újszerű bioüzemanyag-fajtákra való 
váltás előkészítéseként és a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő általános 
hatások 2020-ig történő minimalizálásához 
helyénvaló korlátozni a 2009/28/EK 
irányelv VIII. mellékletének A. részében, 
illetve a 98/70/EK irányelv V. 
mellékletének A. részében meghatározott 
élelmiszernövényekből nyert 
bioüzemanyagoknak és folyékony bio-
energiahordozóknak a 2009/28/EK 
irányelvben foglalt célértékek 
teljesítéséhez beszámítható mennyiségét. A 
korlátozásnak elsősorban azon 
bioüzemanyagokra kell összpontosítaniuk, 
amelyek a környezetre és az éghajlatra 
nézve a leginkább károsak. Az említett 
bioüzemanyagok használatának általános 
korlátozása nélkül az olajnövényekből 
előállított bioüzemanyagoknak és 
folyékony bio-energiahordozóknak a 
2009/28/EK irányelvben meghatározott 
célértékek teljesítése szempontjából
korlátozni kell.

Or. sv

Indokolás

Mivel a földhasználat közvetett megváltozása által okozott számított kibocsátás gabonafélék 
és keményítőben gazdag növények esetében 12 gCO2eq/MJ, cukor esetében pedig 13 
gCO2eq/MJ, míg olajnövények esetében 55 gCO2eq/MJ, helyénvaló először azon növények 
használatát korlátozni, amelyek a legnagyobb környezeti hatást fejtik ki.

Módosítás 34
Jens Nilsson

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. sv

Módosítás 35
Francesco De Angelis

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A földhasználat bioüzemanyag-
termelési célból történő megváltoztatása 
nem vezethet a helyi közösségek és 
őslakosok elvándorlásához az Unión belül 
vagy a harmadik országokban.

Or. en

Indokolás

Rengeteg bizonyíték támasztja alá azt, hogy a bioüzemanyagok negatív társadalmi hatással 
rendelkeznek, különösen a fölterülethez és az élelmiszerhez kapcsolódó jogok tekintetében, 
amely fokozottan érinti a nőket a fejlődő országokban, és erre hangsúlyt kell helyezni. 
Sürgősen foglalkozni kell azzal a problémával, hogy a bioüzemanyag-termelést szolgáló 
ültetvények kialakítása miatt áttelepítik a helyi közösségeket és őslakosokat.
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Módosítás 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) A földhasználat bioüzemanyag-
termelési célból történő megváltoztatása 
nem vezethet a helyi közösségek és 
őslakosok elvándorlásához.

Or. en

Módosítás 37
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
mértékben bizonyulnak hatékonynak az 
ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
korlátozásában, és a hatások 
minimalizálása érdekében további 
módszereket határozhat meg, adott esetben 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. január 
1-jei hatállyal bevezetve a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő ÜHG-
kibocsátási tényezők alkalmazását.

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
mértékben bizonyulnak hatékonynak az 
ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
korlátozásában, valamint felülvizsgálja 
azok hatásait minden területen, és a 
hatások minimalizálása érdekében további 
módszereket határozhat meg, adott esetben 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. január 
1-jei hatállyal bevezetve a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő ÜHG-
kibocsátási tényezők alkalmazását.

Or. ro

Módosítás 38
Petru Constantin Luhan
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Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Módosítás 39
Petru Constantin Luhan

Irányelvre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21a) Ajánlatos olyan regionális 
munkacsoportokat létrehozni, amelyek 
segítik a szinergiák kialakítását, a 
regionális politikák közötti fokozott 
koherencia kialakítását és a legjobban 
bevált gyakorlati megoldások 
szorgalmazását az Unión belül. 

Or. ro

Módosítás 40
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A cikk a következő ponttal egészül ki: 
„pa) „újszerű bioüzemanyag”: olyan 
biológiai anyag, amelynek esetében a 
releváns alternatív felhasználások jelentős 
metán- vagy dinitrogén-oxid-kibocsátással 
járnak anélkül, hogy a IX. melléklettel 
összhangban hasznosítható energia jönne 
létre. A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 25b. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogajon el e lista tudományos és technikai 
haladáshoz való hozzáigazítása 
érdekében.”

Or. sv

Módosítás 41
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdésben említett 
célértéknek való megfelelés keretében a 
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk
(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.”

„Az első albekezdésben említett 
célértéknek való megfelelés keretében az
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk
(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott 10%-os részarány 
maximum 4%-át.”

Or. sv
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Indokolás

Mivel a földhasználat közvetett megváltozása által okozott számított kibocsátás gabonafélék 
és keményítőben gazdag növények esetében 12 gCO2eq/MJ, cukor esetében pedig 13 
gCO2eq/MJ, míg olajnövények esetében 55 gCO2eq/MJ, helyénvaló először azon növények 
használatát korlátozni, amelyek a legnagyobb környezeti hatást fejtik ki. Ezért a felső 
határérték kevesebb növényre vonatkozik majd, a felső határérték pedig csökken.

Módosítás 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Az első albekezdésben említett 
célértéknek való megfelelés keretében a
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok és folyékony bio-
energiahordozók maximális összesített 
részaránya nem haladhatja meg a 3. cikk
(4) bekezdésének d) pontjában 
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget.”

„Az első albekezdésben említett 
célértéknek való megfelelés keretében a
földterületen előállított bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
maximális összesített részaránya nem 
haladhatja meg a 3. cikk (4) bekezdésének 
d) pontjában a közlekedési ágazat 
energiafelhasználása tekintetében
meghatározott maximális részaránynak 
megfelelő energiamennyiséget. Állami 
támogatásra vagy más pénzügyi 
támogatásra csak a célkitűzésnek 
megfelelő üzemanyagok vagy folyékony 
energiahordozók lehetnek jogosultak.”

Or. en

Indokolás

Mivel az európai bioüzemanyag-politika egyértelmű hatást gyakorol a földterületek 
tulajdonosi szerkezetére mind az EU-n belül, mind azon kívül, fontos, hogy valamennyi 
földalapú bioüzemanyagot korlátozzuk, nem csak az élelmiszernövényeket. Másodsorban 
annak biztosítása érdekében, hogy a földterületen előállított bioüzemanyagok és folyékony 
bio-energiahordozók fogyasztásának korlátozása megfelelő jelzésként szolgáljon a befektetők 
és a bioüzemanyagok piaca számára, fontos, hogy előállításukhoz az e javaslatban 
meghatározott korlátokon felül sem pénzügyi, sem más támogatás ne legyen nyújtható. 
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Módosítás 43
Jens Nilsson

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„d) a számláló kiszámításánál az
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének
4%-át. 2020-ban a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 
legalább 3%-át újszerű bioüzemanyagok 
adta energiából kell fedezni.”

Or. sv

Indokolás

Mivel a földhasználat közvetett megváltozása által okozott számított kibocsátás gabonafélék 
és keményítőben gazdag növények esetében 12 gCO2eq/MJ, cukor esetében pedig 13 
gCO2eq/MJ, míg olajnövények esetében 55 gCO2eq/MJ, helyénvaló először azon növények 
használatát korlátozni, amelyek a legnagyobb környezeti hatást fejtik ki. Ezért a felső 
határérték kevesebb növényre vonatkozik majd, a felső határérték pedig csökken.

Módosítás 44
Francesco De Angelis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„d) a számláló kiszámításánál a
gabonafélékből és egyéb, keményítőben 
gazdag növényekből, cukornövényekből és 
olajnövényekből előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 

„d) a számláló – és ekképpen az állami 
iránymutatások értelmében támogatható 
bioüzemanyagok – kiszámításánál a
földterületen előállított bioüzemanyagok 
adta energia részaránya nem haladhatja 
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nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2011 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
5%-át.”

meg a közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 2011 végén megbecsült
2017. évi mértékének 5%-át. Ezt követően, 
2018. január 1-jétől a számláló – és 
ekképpen az állami iránymutatások 
értelmében támogatható bioüzemanyagok 
– kiszámításánál a földterületen előállított 
bioüzemanyagok adta energia részaránya 
nem haladhatja meg a közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 2008 
végén megbecsült 2020. évi mértékének 
3,5%-át. 2020 után a földterületen 
előállított bioüzemanyagokból származó 
energia részarányát fokozatosan nullára 
kell csökkenteni.”

Or. en

Indokolás

Az első generációs vagy újszerűbb bioüzemanyagok részarányát 2017-ig 5%-ra, majd 2020-ig 
3,5%-ra kell csökkenteni, ami a RED megállapításának időpontjában, 2008-ban mért szint. A 
RED lejártát követően, 2020 után a földterületről származó bioüzemanyagokat fokozatosan ki 
kell vezetni a földtulajdonosi szerkezetre gyakorolt nem kívánt hatások megelőzése érdekében. 
E korlátozásnak biztosítania kell, hogy a földalapú bioüzemanyagok és az élelmiszerek közötti 
konfliktus miatti negatív hatásokat az uniós célok és támogatások ne ösztönözzék tovább.

Módosítás 45
Francesco De Angelis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont – c alpont – iii pont
98/70/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés – e pont – iii a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

iii a) a 6%-os cél elérése érdekében 
földterületen előállított bioüzemanyagok 
esetében úgy kell tekinteni, hogy a 
maximális határértéket 2017. december 
31-ig, a 0%-os szintet pedig 2020-ra érik 
el. Állami támogatásra kizárólag a cél 
eléréséhez hozzájáruló bioüzemanyagok 
lehetnek jogosultak.
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Or. en

Módosítás 46
Vasilica Viorica Dăncilă

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. ro

Indokolás

A legmegfelelőbb termelési paraméterek feltárásához először kísérleti szakaszt kell elvégezni.

Módosítás 47
Petru Constantin Luhan

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 

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
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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.

és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, illetve bármely 
szinten milyen hatást fejtenek ki, 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.

Or. ro

Módosítás 48
Jens Nilsson

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 
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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;
g) tallolaj-szurok;
h) nyers glicerin;
i) kipréselt cukornád;
j) szőlőtörköly és borseprő;
k) dióhéj;
l) Husks
m) kukoricacső;
n) Bark, branches, leaves, saw dust and 
cutter shavings.
B. rész: Feedstocks whose contribution 
towards the target referred to in Article 
3(4) shall be considered to be four times 
their energy content
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.
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Or. sv

Módosítás 49
Riikka Manner

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

tallolaj-szurok; Szennylúg és származékai, például nyers 
szulfátszappan, lignin, nyers tallolaj és
tallolaj-szurok.

Or. en

Indokolás

A cellulózgyártási folyamat valamennyi maradékanyagot azonos módon kellene kezelni. A 
folyamat maradékanyagai az újszerű bioüzemanyagok előállítása szempontjából jelentős 
potenciállal rendelkeznek.


