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RÖVID INDOKOLÁS

A 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv megállapítja, hogy a megújuló 
energiaforrásokból történő energiatermelés gyakran a helyi és regionális kis- és 
középvállalkozások tevékenységén alapul. A megújuló energia és a közlekedésben használt 
bioüzemanyagok jelentős hatást gyakorolnak az Európai Unió régióira, és erről a 
jogszabályok kidolgozása során nem szabad megfeledkezni.

Kutatások szerint a bioüzemanyag-termelésnek ugyanakkor negatív hatásai is észlelhetők az 
élelmiszerek árát és az éghajlatváltozást illetően. A földhasználat úgynevezett közvetett 
megváltozása jelentős üvegházhatásúgáz-kibocsátással járhat. E probléma megoldására 
korlátozásokat javasoltak bevezetni az úgynevezett hagyományos bioüzemanyagokra 
vonatkozóan, amelyek alapanyagai élelmiszernövények.

Noha a Bizottság javaslata nem teljes mértékben zárja ki a hagyományos bioüzemanyagok 
termelését, figyelembe kell venni a javaslat által az ágazatra gyakorolt jelentős hatásokat. A
bizottsági hatásvizsgálat megállapítja, hogy a javaslat hatással van a gazdasági beruházások 
stabilitására, mivel korlátozásokat állapít meg a hagyományos bioüzemanyagok 
nyersanyagaira vonatkozóan. A javaslatnak így jelentős hatása lehet a jelenlegi 
bioüzemanyag-iparra nézve, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az első generációs 
bioüzemanyagokat előállító ipar állítja elő a második generációs bioüzemanyagokat is.

A megújuló energia és a bioüzemanyagok előmozdítása terén fontos cél a vidék és a régiók 
fejlesztése. A Bizottság javaslata hatással van a vidék és a régiók életképességére, mivel a 
javaslat korlátozza az energianövények termesztését. A javaslat befolyásolhatja Európa 
fehérje-önellátását is, mivel a fehérjedús takarmányok számos bioüzemanyag-üzem 
melléktermékei. Jóllehet az új generációs bioüzemanyagok fejlesztése gerjeszti a keresletet az 
egyéb mezőgazdasági és erdészeti üzemekből származó bioüzemanyag-nyersanyagok, így a 
szalma és a fa iránt. A fabiomassza bioüzemanyagok nyersanyagaként való felhasználása a 
régiók energetikai önellátását is elősegíti. Tekintetbe kell venni továbbá a mezőgazdasági 
hulladékokban és maradványokban, mint biogáz- és bioüzemanyag-nyersanyagokban rejlő 
tekintélyes lehetőségeket is. 

Mivel a javaslat várhatóan jelentős hatást gyakorol a jelenlegi bioüzemanyag-termelésre és 
annak révén a régiók foglalkoztatására is, a Bizottságnak az eddigieknél alaposabban meg 
kellene vizsgálnia a javaslat társadalmi és gazdasági hatásait mind magára az ágazatra, mind 
pedig a mezőgazdasági és egyéb régiókra nézve.

A fejlett bioüzemanyagok növekedést gerjesztenek

A bizottsági hatásvizsgálat szerint fennáll a kockázata, hogy a megújuló energiáról szóló 
irányelv közlekedésre vonatkozó célkitűzései nem teljesülnek, amennyiben a műszaki fejlődés 
nem biztosít komoly növekedést a fejlett bioüzemanyagok bevezetése számára. A Regionális 
Fejlesztési Bizottság megítélése szerint az Európai Uniónak számos módon erőfeszítéseket 
kell tennie a fejlett, második generációs bioüzemanyagok termelésének és az irántuk való 
keresletnek a növelése érdekében, mivel az Unió nem mondhat le azon nagyratörő céljáról, 
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amelyet 2020-ra tűzött ki maga elé a közlekedési ágazatban alkalmazott bioüzemanyagok 
tekintetében. Ezen irányelv mellett az új generációs bioüzemanyagok termelésének fejlesztése 
terén meg kellene könnyíteni az Európai Unió strukturális és kutatási alapjainak 
felhasználását is. Nem szabad elfelejteni, hogy a fejlett, második generációs bioüzemanyagok 
termelését és az irántuk való keresletet a Bizottság által javasoltnál átfogóbb módon kell 
serkenteni. A gépjárműállomány és a jelenlegi termelőüzemek infrastruktúrája nem változik 
egyik pillanatról a másikra, hanem például a berendezések magasabb bioetanolszintre való 
átállítását célzó intézkedésekre és egyéb kiigazító fellépésekre van szükség. 

Jóvá kell hagyni a Bizottság javaslatát, amelynek célja a fejlett bioüzemanyagok támogatása a 
kötelezettségek teljesítésében betöltött súlyuk növelése révén, noha a csupán az arányt érintő, 
10%-os cél elérése nem lehet az irányelv egyetlen célkitűzése. Az irányelvnek leginkább a 
fejlettebb, második generációs bioüzemanyagokat és azok termelését kellene előmozdítania. 
A jelenlegi bizottsági javaslat még módosításra szorul annak érdekében, hogy az irányelv a 
lehető legösztönzőbb legyen. A többszörös számítás körébe tartozó nyersanyagoknak a 
Bizottság által ismertetett kategorikus és kimerítő jegyzéke nem teljesen indokolt, mivel 
jelenleg még nem ismerhetjük a közeljövőben hasznosítandó összes nyersanyagot. A 
regionális fejlesztés szempontjából elsődleges fontosságú az új generációs bioüzemanyagok 
termelése, mivel becslések szerint a termelés növekedése jelentős mennyiségű új munkahelyet 
teremt. 

Végezetül a Regionális Fejlesztési Bizottság hangsúlyozni kívánja a hosszú távú uniós 
politika fontosságát. Az Európai Unió jogszabályainak a lehető legstabilabb működési 
környezetet kell biztosítaniuk, és a politikának kiszámíthatónak kell lennie ahhoz, hogy a 
vállalkozások merjenek befektetni Európában, és ezáltal munkahelyeket és gazdasági 
növekedést teremtsenek. 

MÓDOSÍTÁSOK

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

Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Ha egy korábban élelmiszer-, 
takarmány- és rostnövény előállítására 
szolgáló legelőt vagy mezőgazdasági 
területet bioüzemanyag-termelésre 
állítanak át, a nem üzemanyag iránti 
kereslet ugyanúgy fennmarad, és azt vagy a 
termelés intenzitásának növelésével, vagy 

(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 
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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.

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. A földhasználat 
közvetett megváltozásával járó hatásokhoz 
a tudomány közelmúltbeli fejlődésétől 
függetlenül még számos bizonytalansági 
tényező kapcsolódik. A kibocsátásokra 
vonatkozó becslések továbbra is 
nagymértékben függnek a választott 
modellezési kerettől és az alkalmazott 
feltevésektől, ennélfogva a még nem 
végleges adatok alapján nem szabad 
gyengíteni az Unióban jelenleg folyó 
bioüzemanyag-termelést, sem pedig 
ezáltal megnehezíteni a 2009/28/EK 
irányelvben kitűzött célok elérését.

Or. fi

Módosítás 2
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 

(6) A közlekedési ágazat ÜHG-
kibocsátásának csökkentéséhez folyékony 
megújuló energiaforrásokra lesz szükség.
Számos bioüzemanyag ÜHG-
megtakarítása a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő hatások 
figyelembevételével is továbbra is jelentős 
a fosszilis üzemanyagokéhoz képest. Az 
újszerű, például hulladékokból, 



PE508.069v01-00 6/17 PA\931706HU.doc

HU

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.

fabiomasszából 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. Ez az irányelv 
ugyanakkor nem eredményezheti azt, 
hogy a közlekedésben alkalmazott 
bioüzemanyagok tényleges 
összmennyisége 2020-ban a becsültnél 
alacsonyabb lesz, és ennek révén a 
közlekedés ÜHG-kibocsátása a becsültnél 
kisebb mértékben csökken. Annak 
érdekében, hogy a tagállamok 
rugalmasan fejleszthessenek ki innovatív 
és új nyersanyagokat, és elősegítsék azok 
bioüzemanyag-termelésben való 
alkalmazását, ezen irányelvben a kimerítő 
jegyzékek alkalmazása helyett a második 
generációs bioüzemanyagok 
nyersanyagaira vonatkozó általános 
elveket és meghatározásokat lenne fontos 
rögzíteni. Ez lehetőséget nyújtana a 
tagállamok és ezáltal a régiók számára is 
arra, hogy a nyersanyagok megítéléséről 
saját erősségeik alapján döntsenek. Ennek 
kapcsán arra kell törekedni, hogy a 
megújuló energiaforrásokat szabályozó 
2020 utáni politikai keretben csak azok az 
újszerű bioüzemanyagok részesüljenek 
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támogatásban, amelyek esetében nem jár 
számottevő hatással a földhasználat 
közvetett megváltozása, és az 
üvegházhatást okozó gázok nagy 
mennyiségének kibocsátása takarítható 
meg.

Or. fi

Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú
versenyképességének biztosítása 
érdekében és összhangban az „Innováció a 
fenntartható növekedésért: az európai 
biogazdaság” című 2012. évi közleménnyel
és az erőforrás-hatékony Európa 
megvalósításának ütemtervével , Európa-
szerte támogatást adva az integrált és 
változatos termékszerkezettel rendelkező 
biofinomítóknak, a 2009/28/EK 
irányelvben előrevetített ösztönzőket
célszerű oly módon megállapítani, hogy
előnyhöz juttassák a bioüzemanyag célú 
felhasználáson kívül egyéb jelentős
gazdasági értékkel nem rendelkező 
biomassza-alapanyagokat.

(7) A bioalapú ipari ágazatok
versenyképességének, illetve a 
beruházások biztonságának hosszú távú 
biztosítása érdekében és összhangban az
„Innováció a fenntartható növekedésért: az 
európai biogazdaság” című 2012. évi 
közleménnyel  és az erőforrás-hatékony 
Európa megvalósításának ütemtervével , 
Európa-szerte támogatást adva az integrált 
és változatos termékszerkezettel 
rendelkező biofinomítóknak, a 2009/28/EK 
irányelvben olyan hatékonyabb 
ösztönzőkről célszerű rendelkezni, 
amelyek elősegítik a biomassza-
nyersanyagok használatának erőforrás-
hatékonyságát, és előnyhöz juttatják a 
második generációs bioüzemanyagokat. 
Az Unió regionális politikájának és 
strukturális alapjainak jelentős szerepet 
kell játszaniuk az új és innovatív 
bioüzemanyagok előmozdításában.

Or. fi

Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az irányelv megállapítja, hogy a 
megújuló energiaforrásokból történő 
energiatermelés gyakran a helyi és 
regionális kis- és középvállalkozások 
tevékenységén alapul. Az irányelv azt is 
hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak és a 
Bizottságnak támogatniuk kell a nemzeti 
és regionális fejlesztési intézkedéseket, 
valamint elő kell segíteniük a strukturális 
alapok ezen ágazatban való 
felhasználását. A strukturális alapok 
segítségével az ezen irányelvben kitűzött 
célok elérése érdekében különösen a 
második generációs bioüzemanyagok 
termelését kell fejleszteni.

Or. fi

Módosítás 5
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. 
Főként az új generációs bioüzemanyag-
termelés teremt jelentős mennyiségű 
munkahelyet, elsősorban a vidéki 
területeken. A megújuló energiaforrások 
és üzemanyagok piacának fejlesztésével 
összefüggésben a régiók energetikai 
önellátása és ellátási biztonsága szintén 
jelentős cél.

Or. fi
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Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Indokolás

Átfogóbb jellegű gazdasági és társadalmi hatásvizsgálat hiányában nem teljesen indokolt azt 
állítani, hogy a módosításról szóló irányelv nincs befolyással a meglévő létesítmények és 
ezáltal a jelenlegi vállalkozók bizalmára.

Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mennyiségéről a bioüzemanyagokból 
származó ÜHG-kibocsátás kapcsán a 
98/70/EK és a 2009/28/EK irányelv szerint 
végzett jelentéstétel alkalmával indokolt 
beszámolni. A további földterületek 
bevonását nem igénylő alapanyagokból 
(például hulladékokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.

(11) A földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő kibocsátás becsült 
mennyiségéről a bioüzemanyagokból 
származó ÜHG-kibocsátás kapcsán a 
98/70/EK és a 2009/28/EK irányelv szerint 
végzett jelentéstétel alkalmával indokolt 
beszámolni. A további földterületek 
bevonását nem igénylő alapanyagokból 
(például hulladékokból és 
maradékanyagokból) készült 
bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 
tényezőt kell rendelni.
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Or. fi

Indokolás

A szöveget azért kell a „maradékanyag” szóval kiegészíteni, mert például az ipari 
melléktermékek és maradékanyagok hasznosításában még rengeteg lehetőség rejlik. 

Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

(20) Helyénvaló, hogy a Bizottság a 
mindenkori legfrissebb tudományos 
bizonyítékok alapján felülvizsgálja, milyen 
mértékben bizonyulnak hatékonynak az 
ezzel az irányelvvel bevezetett 
intézkedések a földhasználat közvetett 
megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 
korlátozásában, és a hatások 
minimalizálása érdekében további 
módszereket határozhat meg, adott esetben 
a fenntarthatósági rendszerbe 2021. január 
1-jei hatállyal bevezetve a földhasználat 
közvetett megváltozásából eredő ÜHG-
kibocsátási tényezők alkalmazását. A 
Bizottságnak felül kell vizsgálnia a 
javaslat uniós régiókra, vidéki területekre 
és a meglévő bioüzemanyag-termelők 
működésére kifejtett szélesebb körű 
gazdasági és társadalmi hatásait. 

Or. fi

Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont – iii pont
28/2009/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés – e pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) i. a IX. melléklet A. részében felsorolt 
alapanyagokból előállított 

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

bioüzemanyagok tekintetében az 
energiatartalom kétszerese;

Or. fi

Indokolás

Az a módszer, miszerint a mellékletben aprólékosan felsorolunk minden egyes nyersanyagot, 
amelyekből az előállított bioüzemanyagot négyszeresen vagy kétszeresen számoljuk, nem 
helyes, mivel nehéz elkülöníteni valamennyi nyersanyagot, amelyek most vagy a jövőben 
felhasználhatók, és amelyek nem járnak a földhasználat közvetett megváltozásával (ILUC)
járó veszélyekkel.  A négyszeres súlyozás oda vezethet, hogy a fejlett üzemanyagok valóságos 
mennyisége a vártnál alacsonyabb szinten marad és ily módon a régiókra kifejtett becsült 
hatások is kisebbek lesznek.

Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont – iii pont
28/2009/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés – e pont – ii pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

ii) a IX. melléklet B. részében példaként
felsorolt alapanyagokból előállított 
bioüzemanyagok tekintetében közvetlenül
az energiatartalomnak megfelelően;

Or. fi

Indokolás

Az a módszer, miszerint a mellékletben aprólékosan felsorolunk minden egyes nyersanyagot, 
amelyekből az előállított bioüzemanyagot négyszeresen vagy kétszeresen számoljuk, nem 
helyes, mivel nehéz elkülöníteni valamennyi nyersanyagot, amelyek most vagy a jövőben 
felhasználhatók, és amelyek nem vonják magukkal a földhasználat közvetett megváltozásával 
(ILUC) járó veszélyeket.  A négyszeres súlyozás oda vezethet, hogy a fejlett üzemanyagok 
valóságos mennyisége a vártnál alacsonyabb szinten marad és ily módon a régiókra kifejtett 
becsült hatások is kisebbek lesznek.

Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont – iii pont
28/2009/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés – e pont – iii alpont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Or. fi

Indokolás

A négyszeres súlyozás oda vezethet, hogy a fejlett üzemanyagok valóságos mennyisége a 
vártnál alacsonyabb szinten marad és ily módon a régiókra kifejtett becsült hatások is 
kisebbek lesznek.

Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont – iii pont
28/2009/EK rendelet
3 cikk – 4 bekezdés – e pont – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A IX. mellékletben meghatározott 
alapanyagok listája a tudományos és 
technikai haladás fényében kiigazítható, 
hogy biztosított legyen az ebben az 
irányelvben rögzített elszámolási szabályok 
megfelelő alkalmazása. Komissiolle 
siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 
25 b artiklan mukaisesti liitteessä IX 
olevan raaka-aineiden luettelon 
muuttamisesta.

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

Or. fi

Indokolás

Nehéz megmondani, hogy a jövőben a lista kellően átfogó lesz-e, ezért a tagállamok számára 
nagyobb rugalmasságot kell biztosítani a listának az országok saját erősségeik alapján való 
kiegészítése tekintetében.



PA\931706HU.doc 13/17 PE508.069v01-00

HU

Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A Bizottság a legfrissebb irányadó 
tudományos bizonyítékok alapján 
felülvizsgálja, hogy az ezzel az irányelvvel 
bevezetett intézkedések mennyire 
hatékonyan korlátozzák a bioüzemanyagok 
és folyékony bio-energiahordozók 
előállításával összefüggésben a 
földhasználat közvetett megváltozásából 
eredő ÜHG-kibocsátást, és erről legkésőbb 
2017. december 31-ig jelentésben számol 
be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak. A jelentés értékeli az 
irányelvnek a meglévő bioüzemanyag-ipar 
működésére kifejtett hatásait is, valamint 
az irányelv szélesebb körű gazdasági és 
társadalmi hatásait. 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. fi

Indokolás

Hatásvizsgálatában a Bizottság elég tömören foglalkozott a javaslat szélesebb körű gazdasági 
és társadalmi hatásaival kapcsolatban annak ellenére, hogy a megújuló energiaforrásokról 
szóló irányelv egyik fontos célkitűzése a régiók és a vidék fejlesztése. Ezért az irányelv 
hatálybalépésekor átfogóbban kell megvizsgálni a javaslat gazdasági és társadalmi hatásait, 
mint például a foglalkoztatásra kifejtett hatásokat.
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Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)
28/2009/EK rendelet
V melléklet – c rész – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) A (11) bekezdés a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Amennyiben az üzemanyag-előállító 
üzemben máshol előállított, a 15. cikkben 
említett származási garancia körébe 
tartozó megújuló villamosenergiát 
használnak, az üvegházhatásúgáz-
kibocsátás intenzitását nullának kell 
tekinteni. Az előállító üzemben előállított 
megújuló villamosenergia 
üvegházhatásúgázkibocsátás-intenzitását 
is nullának kell tekinteni.”

Or. fi

Indokolás

Támogatni kell az előállító üzemeket, hogy energiaforrásként megújuló energiát 
használjanak, amennyiben az üzem máshol előállított energiát használ.   Ebből a régió 
megújuló energiát használó üzemeinek is haszna lenne, mert nőne a megújuló energia iránti 
kereslet. 

Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
28/2009/EK rendelet
IX melléklet – a rész 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

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

Valamennyi hulladék-, alga- és 
maradékanyag-alapú nyersanyag, többek 
között a következők:
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Or. fi

Indokolás

Az a módszer, miszerint a mellékletben aprólékosan felsorolunk minden egyes nyersanyagot, 
amelyekből az előállított bioüzemanyagot négyszeresen vagy kétszeresen számoljuk, nem 
helyes, mivel nehéz elkülöníteni valamennyi nyersanyagot, amelyek most vagy a jövőben 
felhasználhatók, és amelyek nem vonják magukkal a földhasználat közvetett megváltozásával 
(ILUC) járó veszélyeket.  A négyszeres súlyozás oda vezethet, hogy a fejlett üzemanyagok 
valóságos mennyisége a vártnál alacsonyabb szinten marad és ily módon a régiókra kifejtett 
becsült hatások is kisebbek lesznek.

Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
28/2009/EK rendelet
IX melléklet – a rész – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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;

vegyes kommunális hulladék 
biomasszahányada, többek között külön 
gyűjtött biohulladék, 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 egyéb
háztartási hulladék és visszanyert papír;

Or. fi

Indokolás

A visszanyert papír üzemanyagok nyersanyagaként való felhasználása forráshatékonysági 
szempontból nem megalapozott.  A visszanyert papír gyűjtése és fenntartható hasznosítása 
például a papír nyersanyagaként munkahelyeket teremt a régióban, ezt a lehetőséget pedig 
nem szabad veszni hagyni. Az elkülönített biogazdaság-hulladék tekintetében a Bizottság 
szövege nem világos, ezért a használhatóság érdekében azt egyértelműsíteni kell.

Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
28/2009/EK rendelet
IX melléklet – a rész – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) ipari hulladék biomasszahányada; c) ipari hulladék biomasszahányada, kis- és 
nagykereskedelmi hulladék, valamint 
termelési hulladék

Or. fi

Indokolás

A forráshatékonyság szempontjából elő kell mozdítani az ipari hulladék, kis- és 
nagykereskedelmi hulladék, valamint termelési hulladék széles skálájának hasznosítását a 
bioüzemanyag-előállításban.

Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
28/2009/EK rendelet
IX melléklet – a rész – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

n) Fakitermelési hulladék, például
fakéreg, ágak, lombkorona, kisméretű fa,
levelek, fűrészpor és faforgács

Or. fi

Indokolás

Az erdészeti munkák és fakitermelés során keletkező különböző hulladékokat ugyanúgy kell 
kezelni. Ez elősegíti a vidék és a régiók fejlődését, ugyanis az erdészeti munkák során 
keletkező hulladékot az üzemanyag-előállítás nyersanyagaként értékesíteni lehet.

Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
28/2009/EK rendelet
IX melléklet – a rész – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) nem élelmezési célú cellulóztartalmú 
anyagok;
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Or. fi

Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
28/2009/EK rendelet
IX melléklet – a rész – n b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

Or. fi

Indokolás

A lignocellulóz-tartalmú anyagokat kétszeresen kell beleszámítani, mivel azoknak nincsenek 
ILUC-hatásaik, és azok hasznosítása bioüzemanyag-nyersanyagként elősegíti a régiók és a 
vidék életképességét és foglalkoztatottságát. 

Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
2 melléklet – 1 bekezdés – 3 pont
28/2009/EK rendelet
Melléklet – b rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

A 3. cikk (4) bekezdésében meghatározott 
célérték teljesítése szempontjából 
közvetlenül az energiatartalmuknak 
megfelelő energiaértéken beszámítandó 
alapanyagok listája

Or. fi


