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Az eljárások jelölései 

 * Konzultációs eljárás  

 *** Egyetértési eljárás 

 ***I Rendes jogalkotási eljárás (első olvasat) 

 ***II Rendes jogalkotási eljárás (második olvasat) 

 ***III Rendes jogalkotási eljárás (harmadik olvasat) 

 

(Az eljárás típusa a jogi aktus tervezetében javasolt jogalaptól függ.) 

 

 

 

 

 

A jogalkotási aktus tervezetének módosításai 

 

A Parlament kéthasábos módosításai 
 

A törlést félkövér dőlt betűk jelzik a baloldali hasáb szövegében. A 

szövegváltoztatást t félkövér dőlt betűk jelzik mindkét hasáb szövegében. Az 

új szöveget félkövér dőlt betűk jelzik a jobb oldali hasáb szövegében. 

 

A módosítások fejlécének első és második sora a vizsgált jogalkotási aktus 

tervezetének érintett szakaszára utal. Ha a módosítás már létező – a 

jogalkotási aktus tervezetével módosítani kívánt – jogalkotási aktusra 

vonatkozik, a fejléc egy harmadik és egy negyedik sort is tartalmaz, amelyek 

a létező jogalkotási aktusra és annak érintett rendelkezésére utalnak.  

 

A Parlament módosításai konszolidált szöveg formájában 

 

Az új szövegrészeket félkövér dőlt betűk jelzik. A törölt szövegrészeket a ▌ 

jel jelzi vagy azok át vannak húzva. A szövegváltoztatást a helyettesítendő 

szöveg törlésével vagy áthúzásával és a helyébe lépő új szöveg félkövér dőlt 

szedésével jelzik.  

Ettől eltérően a szolgálatok által a végleges szöveg kialakítása érdekében 

bevezetett, kimondottan technikai jellegű módosításokat nem kell jelölni. 
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE 

a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK irányelv és a megújuló 

energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 

módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv (a közvetett földhasználat-

változásról szóló irányelv) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi 

álláspontról 

(10710/2014 – C8-0000/2014 – 2012/0288(COD)) 

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10710/2/2014 – C8-0408/2015), 

– tekintettel első olvasatban kialakított álláspontjára1 a Bizottságnak az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatáról (COM(2012)0595), 

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére, 

– tekintettel eljárási szabályzata 69. cikkére, 

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 

második olvasatra adott ajánlására (A8-0025/2015), 

1. elfogadja második olvasatban az alábbi álláspontot; 

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a 

Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek. 

 

                                                 
1 HL C xxx., 16.12.14, xxx. o. 
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Módosítás  1 

A Tanács álláspontja 

1 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(1) A 2009/28/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv3 3. cikkének (4) bekezdése 

értelmében az egyes tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiának a 

közlekedés valamennyi formájában 

felhasznált részaránya 2020-ban legalább 

az adott tagállamban közlekedési célra 

felhasznált végső energiafogyasztás 10 %-a 

legyen. E cél elérésének egyik és várhatóan 

leginkább alkalmazott módja a 

bioüzemanyagot tartalmazó üzemanyag-

keverékek előállítása. 

(1) A 2009/28/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv3 3. cikkének (4) bekezdése 

értelmében az egyes tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiának a 

közlekedés valamennyi formájában 

felhasznált részaránya 2020-ban legalább 

az adott tagállamban közlekedési célra 

felhasznált végső energiafogyasztás 10 %-a 

legyen. E cél elérésének egyik és várhatóan 

leginkább alkalmazott módja a 

bioüzemanyagot tartalmazó üzemanyag-

keverékek előállítása. A célkitűzés 

teljesítésének egyéb módszerei között 

szerepel egyrészt az energiafogyasztás 

csökkentése, ami létfontosságú, mivel a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energiára vonatkozó kötelező százalékos 

célérték egyre nehezebben lesz 

fenntartható módon teljesíthető, ha a 

közlekedési ágazat általános 

energiaigénye tovább nő, másrészt a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia felhasználása. 

__________________ __________________ 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a 

megújuló energiaforrásból előállított 

energia támogatásáról, valamint a 

2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 

módosításáról és azt követő hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.). 

3 Az Európai Parlament és a Tanács 

2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a 

megújuló energiaforrásból előállított 

energia támogatásáról, valamint a 

2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv 

módosításáról és azt követő hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.). 
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Módosítás  2 

A Tanács álláspontja 

3 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (3a) Annak ellenére, hogy a 98/70/EK 

irányelv és a 2009/28/EK irányelv a 

„bioüzemanyagokra és a folyékony bio-

energiahordozókra” vonatkozik, 

rendelkezéseik – a vonatkozó 

fenntarthatósági kritériumokat is 

beleértve – a bennük foglalt valamennyi 

megújuló forrásból származó 

üzemanyagra alkalmazandók.  

 

Módosítás  3 

A Tanács álláspontja 

4 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(4) Ha egy legelőt vagy korábban 

élelmiszer- és takarmánynövény 

előállítására szolgáló mezőgazdasági 

területet bioüzemanyag-termelésre 

állítanak át, a nem üzemanyag iránti, 

továbbra is fennmaradó keresletet vagy a 

termelés intenzitásának növelésével, vagy 

pedig más földterületek mezőgazdasági 

művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 

utóbbi esetben beszélünk a földhasználat 

közvetett megváltozásáról, amely – ha 

nagy mennyiségű szénkészlettel rendelkező 

földterület átalakításával jár – jelentős 

mértékű üvegházhatásúgáz-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 legelőt vagy korábban 

élelmiszer-, takarmány- és rostnövény 

előállítására szolgáló mezőgazdasági 

területet bioüzemanyag-termelésre 

állítanak át, a nem üzemanyag iránti, 

továbbra is fennmaradó keresletet vagy a 

termelés intenzitásának növelésével, vagy 

pedig más földterületek mezőgazdasági 

művelés alá vonásával kell kielégíteni. Az 

utóbbi esetben beszélünk a földhasználat 

közvetett megváltozásáról, amely – ha 

nagy mennyiségű szénkészlettel rendelkező 

földterület átalakításával jár – jelentős 

mértékű üvegházhatásúgáz-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 megváltozásának az 
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üvegházhatást okozó gázok kibocsátására 

gyakorolt hatásai kezelésére vonatkozó 

rendelkezéseknek kellőképpen figyelembe 

kell venniük a már végrehajtott 

beruházások védelmének szükségességét. 

 

Módosítás  4 

A Tanács álláspontja 

5 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja 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 üvegházhatásúgáz-kibocsátásbeli 

megtakarítást. 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 céljából célszerű különbséget 

tenni a növények különböző csoportjai, így 

az olajnövények, a cukornövények és 

gabonafélék, valamint más keményítőben 

gazdag növények között. 

(5) A bioüzemanyag iránti várható kereslet 

tagállami előrejelzései, valamint a 

különböző bioüzemanyag-alapanyagokhoz 

a földhasználat közvetett megváltozása 

kapcsán köthető kibocsátások becslései 

alapján az üvegházhatást okozó gázoknak a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátása jelentős mértékű, és 

részben vagy akár teljesen közömbösítheti 

az egyes bioüzemanyagok használata révén 

elérhető üvegházhatásúgáz-kibocsátásbeli 

megtakarítást. 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 céljából célszerű különbséget 

tenni a növények különböző csoportjai, így 

az olajnövények, a cukornövények és 

gabonafélék, valamint más keményítőben 

gazdag növények között. Ezenfelül 

ösztönözni kell az olyan, újszerű 

bioüzemanyagokkal foglalkozó 

ágazatokon belüli kutatásokat és 

fejlesztéseket, amelyek nem jelentenek 

konkurenciát az élelmiszernövények 

számára, valamint tovább kell 

tanulmányozni az egyes terménycsoportok 

hatását a földhasználat közvetlen és 

közvetett megváltozására. 

 



 

RR\1051733HU.doc 9/87 PE544.412v02-00 

 HU 

Módosítás  5 

A Tanács álláspontja 

7 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(7) A közlekedési ágazat 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

csökkentéséhez várhatóan folyékony 

megújuló energiaforrásokra lesz szükség. 

A fejlett, például hulladékokból vagy 

algákból előállított bioüzemanyagok 

használatával jelentős üvegházhatásúgáz-

kibocsátás takarítható meg, mivel 

esetükben alacsony a földhasználat 

közvetett megváltozásának kockázata, és 

közvetlenül nem versenyeznek az 

élelmiszer-és takarmánypiaci növény 

előállítására szolgáló mezőgazdasági 

területért. Helyénvaló ennek megfelelően 

ezen fejlett 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. Az egyes tagállamoknak 

elő kell mozdítaniuk az ilyen fejlett 

bioüzemanyagok fogyasztását, mégpedig 

nemzeti szintű, jogilag nem kötelező erejű 

rész-célszámok azon kötelezettség 

keretében történő meghatározásával, 

melynek értelmében a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiának a 

közlekedés valamennyi formájában való 

részaránya 2020-ban legalább az adott 

tagállamban közlekedési célra felhasznált 

végső energiafogyasztás 10 %-a legyen. 

Célszerű továbbá, hogy a tagállamok 

beszámoljanak ezeknek a 2020-ra kitűzött 

nemzeti rész-célszámoknak a teljesítése 

terén elért eredményekről, és erről 

közzétegyenek egy összefoglaló jelentést 
annak céljából, hogy fel lehessen mérni, 

hogy az ezen irányelv által bevezetett 

intézkedésekkel mennyire eredményesen 

(7) A közlekedési ágazat 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

csökkentéséhez várhatóan folyékony 

megújuló energiaforrásokra lesz szükség. 

A fejlett, például hulladékokból vagy 

algákból előállított bioüzemanyagok 

használatával jelentős üvegházhatásúgáz-

kibocsátás takarítható meg, mivel 

esetükben alacsony a földhasználat 

közvetett megváltozásának kockázata, és 

közvetlenül nem versenyeznek az 

élelmiszer-és takarmánypiaci növény 

előállítására szolgáló mezőgazdasági 

területért. Ösztönözni kell ezen fejlett 

bioüzemanyagok kutatásának, 

fejlesztésének és termelésének fokozását, 

ugyanis jelenleg a piacon nem állnak 

rendelkezésre nagy mennyiségben, részben 

azért, mert a már megszilárdult 

élelmiszernövény-alapú bioüzemanyag-

technológiákkal kell versenybe szállniuk az 

állami támogatásokért. Ennek megfelelően 

helyénvaló egy olyan konkrét rész-célszám 

meghatározása azon kötelezettség 

keretében, melynek értelmében a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiának a 

közlekedés valamennyi formájában való 

részaránya 2020-ban legalább az adott 

tagállamban közlekedési célra felhasznált 

végső energiafogyasztás 10 %-a legyen. 

Célszerű továbbá, hogy a tagállamok 

beszámoljanak ezen 2020-ra kitűzött 

nemzeti rész-célszám teljesítése terén elért 

eredményekről annak céljából, hogy fel 

lehessen mérni, hogy az ezen irányelv által 

bevezetett intézkedésekkel mennyire 

eredményesen csökkenthető a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

kockázata a fejlett bioüzemanyagok 

előmozdítása révén. A földhasználat 
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csökkenthető a földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő üvegházhatásúgáz-

kibocsátás kockázata a fejlett 

bioüzemanyagok előmozdítása révén. A 

fejlett bioüzemanyagok és azok 

alkalmazásának előmozdítása várhatóan 

az említett időpontot követően is fontos 

szerepet tölt majd be a közlekedés 

dekarbonizációjában és a karbonszegény 

közlekedési technológiák kifejlesztésében.  

közvetett megváltozását kisebb mértékben 

előidéző és az üvegházhatásúgáz-

kibocsátás tekintetében nagy mennyiségű 

megtakarítást eredményező fejlett 

bioüzemanyagok várhatóan 2020 után is 

fontos szerepet töltenek majd be a 

közlekedés dekarbonizációjában és a 

karbonszegény közlekedési technológiák 

kifejlesztésében. 

 

Módosítás  6 

A Tanács álláspontja 

7 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (7a) Az Európai Tanács 2014. október 23–

24-i következtetései hangsúlyozták annak 

fontosságát, hogy a közlekedési ágazatban 

csökkenjenek a fosszilis tüzelőanyagoktól 

való függés okozta kibocsátási arányok és 

veszélyek az éghajlat- és energiapolitika 

2030-ra szóló keretében, és felkérte a 

Bizottságot, hogy vizsgáljon meg olyan 

eszközöket és intézkedéseket, amelyek a 

2020 utáni időszakban is átfogó és 

technológiai szempontból semleges módon 

közelítik meg a közlekedés 

energiahatékonyságának, az elektromos 

hajtású közlekedésnek és a megújuló 

energiaforrások használatának 

támogatását. 

 

 

Módosítás  7 

A Tanács álláspontja 

7 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (7b) A szinergiák kihasználása és a 

jogbiztonság javítása érdekében 

tökéletesíteni kell a 98/70/EK irányelv, a 
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2009/28/EK irányelv és az uniós politika 

más területein hozott jogszabályok közötti 

koherenciát. A 98/70/EK irányelv és a 

2009/28/EK irányelv tekintetében 

alkalmazott, a hulladékra és 

maradékanyagokra vonatkozó 

fogalommeghatározásokat harmonizálni 

kell a 2008/98/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelvben1a meghatározottakkal. 

A 98/70/EK irányelvben és a 2009/28/EK 

irányelvben felsorolt hulladék- és 

maradékanyag-áramokat a 2000/532/EK 

bizottsági határozattal1b megállapított 

európai hulladékkatalógusban szereplő 

hulladékkódok révén pontosabban meg 

kell határozni annak érdekében, hogy 

elősegítsék ezen irányelveknek a 

tagállamok illetékes hatóságai általi 

alkalmazását. A bioüzemanyagoknak és a 

folyékony bio-energiahordozóknak a 

98/70/EK irányelv és a 2009/28/EK 

irányelv szerinti népszerűsítése 

összhangban kell, hogy álljon a 

2008/98/EK irányelv célkitűzéseivel és 

rendeltetésével. Az újrafeldolgozó 

társadalom felé történő elmozdulásra 

irányuló uniós cél elérése érdekében 

maradéktalanul alkalmazni kell a 

2008/98/EK irányelv 4. cikkében 

meghatározott hulladékhierarchiát. 

Ennek elősegítése érdekében a 

2008/98/EK irányelv V. fejezetével 

összhangban a tagállamok által 

kidolgozott hulladékgazdálkodási tervek 

és hulladékmegelőzési programok részévé 

kell tenni a hulladéknak és a 

maradékanyagoknak a bioüzemanyagok 

és a folyékony bio-energiahordozók 

előállításához való felhasználását. A 

98/70/EK irányelv és a 2009/28/EK 

irányelv alkalmazása nem veszélyeztetheti 

a 2008/98/EK irányelv maradéktalan 

végrehajtását. 

 _______________ 

 1a Az Európai Parlament és a Tanács 

2008/98/EK irányelve (2008. november 

19.) a hulladékokról és egyes irányelvek 
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hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 

2008.11.22., 3. o.). 

 1b A hulladékjegyzéknek a hulladékokról 

szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. 

cikkének a) pontja értelmében történő 

meghatározásáról szóló 94/3/EK 

határozat, valamint a veszélyes 

hulladékok jegyzékének a veszélyes 

hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi 

irányelv 1. cikkének (4) bekezdése 

értelmében történő meghatározásáról 

szóló 94/904/EK tanácsi határozat 

felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 

bizottsági határozat (az értesítés a C(2000) 

1147. számú dokumentummal történt) 

(HL L 226., 2000.9.6., 3. o.). 

 

 

Módosítás  8 

A Tanács álláspontja 

8 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(8) A földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő kibocsátások 

becsült mennyisége közötti különbségek az 

eltérő adatbevitelből és az olyan 

mezőgazdasági fejleményekre vonatkozó, 

eltérő alapfeltevésekből fakadnak, mint 

például a mezőgazdasági 

terméshozamokkal és termelékenységgel 

kapcsolatos tendenciák, a társtermékek 

hozzárendelése, a megfigyelt globális 

földhasználat-változás és az erdőirtás 

aránya, amelyek nem állnak a 

bioüzemanyag-gyártók ellenőrzése alatt. A 

bioüzemanyag-alapanyagok legnagyobb 

részét az Unióban állítják elő, a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő becsült kibocsátásokra viszont 

várhatóan az Unión kívül olyan 

területeken kerül majd sor, ahol a 

töblettermelés megvalósítására 

valószínűleg alacsonyabb költségek 

(8) A földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő kibocsátások 

becsült mennyisége közötti különbségek az 

eltérő adatbevitelből és az olyan 

mezőgazdasági fejleményekre vonatkozó, 

eltérő alapfeltevésekből fakadnak, mint 

például a mezőgazdasági 

terméshozamokkal és termelékenységgel 

kapcsolatos tendenciák, a társtermékek 

hozzárendelése, a megfigyelt globális 

földhasználat-változás és az erdőirtás 

aránya, amelyek nem állnak a 

bioüzemanyag-gyártók ellenőrzése alatt. 

Fontos ezeknek az adatoknak és 

feltételezéseknek a – földterületek más 

földhasználati formára való átállításával és 

az erdőirtással kapcsolatos – mindenkori 

legfrissebb tudományos információk 

alapján történő felülvizsgálata, beleértve az 

e területeken a folyamatban lévő 

nemzetközi programok keretében elért 
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mellett nyílik lehetőség. Az Unión kívüli, 

trópusi erdővel benőtt területek más 

földhasználati formára való átállítására és 

az Európai Unión kívüli tőzeglápok 

lecsapolására vonatkozó feltételezések 

különösen erőteljesen befolyásolják a 

biodízel olajnövényekből történő 

előállításával összefüggő, a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő becsült 

kibocsátásokat, ezért nagyon fontos 

ezeknek az adatoknak és feltételezéseknek 

a – földterületek más földhasználati 

formára való átállításával és az erdőirtással 

kapcsolatos – mindenkori legfrissebb 

információk alapján történő felülvizsgálata, 

beleértve az e területeken a folyamatban 

lévő nemzetközi programok keretében elért 

eredmények rögzítését is. 

eredmények rögzítését is. Ezért a 

Bizottságnak a technikai és tudományos 

haladás fényében célszerű felülvizsgálnia 

azt a módszertant, amely alapján a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátás tekintetében 

meghatározza a 98/70/EK irányelv V. 

mellékletében, illetve a 2009/98/EK 

irányelv VIII. 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.  

 

 

Módosítás  9 

A Tanács álláspontja 

9 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(9) A bioalapú ipari ágazatok hosszú távú 

versenyképességének biztosítása érdekében 

és összhangban az „Innováció a 

fenntartható növekedésért: az európai 

biogazdaság” című 2012. február 13-i 

bizottsági közleménnyel és az „erőforrás-

hatékony Európa megvalósításának 

ütemterve”című 2011. szeptember 20-i 

bizottsági közleménnyel, amelyek Európa-

szerte az integrált és változatos 

termékszerkezettel rendelkező 

biofinomítók működését szorgalmazzák, a 

2009/28/EK irányelvben előrevetített 

ösztönzőket célszerű oly módon 

megállapítani, hogy előnyhöz juttassák a 

bioüzemanyag célú felhasználáson kívül 

egyéb jelentős gazdasági értékkel nem 

(9) 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 vagy azon 

biomassza-alapanyagokat, amelyek nem 

vonnak el földet vagy vizet az élelmiszer-
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rendelkező biomassza-alapanyagokat. növényektől, és így nem járnak a helyi 

ökoszisztémát veszélyeztető környezeti 

hatásokkal. 

 

 

 

Módosítás  10 

A Tanács álláspontja 

10 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(10) A megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia nagyobb 

mértékű felhasználása – csakúgy, mint más 

energiaágazatok esetében – eszközül 

szolgálhat a közlekedési ágazatot érintő 

számos kihívás megoldásához is. Indokolt 

ezért további ösztönzést biztosítani a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energiának a közlekedési 

ágazatban való használatához, és oly 

módon megemelni a megújuló 

energiaforrásból előállított villamos 

energiának az elektromos vasúti és közúti 

járművek energiafogyasztásában képviselt 

részaránya kiszámításakor alkalmazandó 

szorzótényezőket, hogy ezáltal fokozódjon 

e járművek piacra bocsátása és piaci 

térnyerése. 

(10) A megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia nagyobb 

mértékű felhasználása – csakúgy, mint más 

energiaágazatok esetében – eszközül 

szolgálhat a közlekedési ágazatot érintő 

számos kihívás megoldásához is. Indokolt 

ezért további ösztönzést biztosítani a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energiának a közlekedési 

ágazatban való használatához. Emellett 

ösztönözni kell a közlekedési ágazaton 

belüli energiahatékonysági és 

energiamegtakarítási intézkedéseket. 

 

Módosítás  11 

A Tanács álláspontja 

13 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(13) 2020-ig a fejlett bioüzemanyag-

fajtákra való váltás előkészítéseként és a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő általános hatások minimalizálása 

céljából célszerű korlátozni a 2009/28/EK 

irányelv VIII. mellékletének A. részében, 

illetve a 98/70/EK irányelv V. 

(13) 2020-ig és azt követően a fejlett 

bioüzemanyag-fajtákra való váltás 

előkészítéseként és a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő általános 

hatások minimalizálása céljából célszerű 

korlátozni a 2009/28/EK irányelv VIII. 

mellékletének A. részében, illetve a 
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mellékletének A. részében meghatározott 

élelmiszernövényekből nyert 

bioüzemanyagoknak és folyékony bio-

energiahordozóknak a 2009/28/EK 

irányelvben foglalt célértékek 

teljesítéséhez beszámítható mennyiségét, 

anélkül azonban, hogy egyúttal általánosan 

korlátoznánk az ilyen bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók 

felhasználását. 

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, 

anélkül azonban, hogy egyúttal általánosan 

korlátoznánk az ilyen bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók 

felhasználását. 

 

Módosítás  12 

A Tanács álláspontja 

15 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(15) A földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő kibocsátás becsült 

mennyiségéről a bioüzemanyagokból 

származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

kapcsán a 98/70/EK és a 2009/28/EK 

irányelv szerinti, a Bizottság által végzett 

jelentéstétel alkalmával be kell számolni. 

A további földterületek bevonását nem 

igénylő alapanyagokból (például 

hulladékokból) készült 

bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 

tényezőt kell rendelni. 

(15) A 98/70/EK irányelv 7a. cikkének (2) 

bekezdésében a teljes életciklusra 

számított ÜHG-kibocsátáscsökkentésre 

vonatkozóan megállapított célkitűzések 

eléréséhez szükség van a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő 

kibocsátások elszámolására az olyan 

bioüzemanyagok ösztönzése érdekében, 

amelyek csak kisebb mértékben 

eredményezik a földhasználat közvetett 

megváltozását, és azért, hogy az említett 

célkitűzés pontosságát és hitelességét 

biztosítsák. A földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő kibocsátás becsült 

mennyiségéről is a bioüzemanyagokból 

származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

kapcsán a 98/70/EK és a 2009/28/EK 

irányelv szerinti, a Bizottság által végzett 

jelentéstétel alkalmával kell beszámolni. A 

további földterületek bevonását nem 

igénylő alapanyagokból (például 

hulladékokból) készült 

bioüzemanyagokhoz nullás kibocsátási 

tényezőt kell rendelni. A Bizottság az 

irányadó tudományos bizonyítékok 

alapján rendszeres időközönként 

felülvizsgálja a bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók 
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előállításával összefüggésben a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő ÜHG-kibocsátás becslésére szolgáló 

módszertant. 

 

 

 

Módosítás  13 

A Tanács álláspontja 

15 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (15a) A földek bioüzemanyag-termelési 

célú felhasználása nem vezethet a helyi 

közösségek és őslakosok elvándorlásához. 

Ennélfogva ezen őslakos közösségek 

földterületének védelme céljából különös 

intézkedéseket kell bevezetni. 

 

Módosítás  14 

A Tanács álláspontja 

15 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (15b) A 98/70/EK irányelv 7d. cikkének 

(8) bekezdése és a 2009/28/EK irányelv 

19. 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 kibocsátások minimalizálása 

érdekében végrehajtott lépések 

koherensek maradjanak. 
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Módosítás  15 

A Tanács álláspontja 

16 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(16) Az élelmiszer- és takarmánynövény-

alapú bioüzemanyagok esetében a 

termelékenység fokozását célzó rendszerek 

hiányában szokványosnak tekintett 

szinteken túlmutató, az intenzív kutatáson, 

a technológiai fejlődésen és a 

tudástranszferen keresztül a 
mezőgazdasági ágazatokban megvalósuló 

hozamnövekedés, valamint az olyan 

területeken megvalósuló másodvetés, 

amelyeket korábban nem használtak 

másodvetés céljára, hozzájárulhat a 

földhasználat közvetett megváltozása 

hatásainak enyhítéséhez. Amennyire e 

hatások enyhítésének mértéke nemzeti 

szinten, illetve projektszinten 

számszerűsíthető, az ezen irányelv 

keretében bevezetett intézkedések 

kétféleképpen is tükrözhetik a 

termelékenység terén elért javulást: 

egyrészt a földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő alacsonyabb 

becsült kibocsátási értékeken keresztül, 

másrészt pedig a megújuló 

energiaforrásból származó energiának a 

közlekedés területén 2020-ra elérendő 

részarányához az élelmiszer- és 

takarmánynövény-alapú bioüzemanyagok 

által biztosított hozzájárulás révén. 

(16) Az élelmiszer- és takarmánynövény-

alapú bioüzemanyagok esetében a 

termelékenység fokozását célzó rendszerek 

hiányában szokványosnak tekintett 

szinteken túlmutató, a mezőgazdasági 

ágazatokban megvalósuló 

hozamnövekedés, vagy amennyiben a 

bioüzemanyagok előállítása olyan 

földterületeken történik, amelyeken a 

földhasználat közvetett megváltozása nem 

fejtett ki jelentős negatív hatást az adott 

földterületen már előzőleg is biztosított 
olyan ökoszisztéma-szolgáltatásokra mint 

például a szénkészletek védelme és a 

biológiai sokféleség, a földhasználat 

közvetett megváltozásának kiszámítására 

vonatkozó meglévő modelleket meghaladó 

mértékben járulhat hozzá a földhasználat 

közvetett megváltozása hatásainak 

enyhítéséhez. A Bizottság értékeli annak 

lehetőségét, hogy kritériumokat 

határozzon meg az olyan rendszerek 

keretében előállított bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók 

azonosítására és tanúsítvánnyal való 

ellátására, amelyek mérséklik a nem 

bioüzemanyag-előállítási célokat szolgáló 

termesztés kiszorítását, és megfelelnek a 

vonatkozó fenntarthatósági 

kritériumoknak. 

 

 

 

Módosítás  16 

A Tanács álláspontja 

17 a preambulumbekezdés (új) 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

 (17a) A közlekedési ágazatban a megújuló 

energiaforrásokra vonatkozó célérték 

teljesítése, és ezzel egyidejűleg a 

földhasználat megváltozásából eredő 

negatív hatások lehető legnagyobb 

mértékű csökkentése céljából ösztönözni 

kell a megújuló energiaforrásokból 

előállított villamos energia felhasználását, 

a modális váltást, a tömegközlekedés 

fokozottabb használatát és az 

energiahatékonyságot. A közlekedésről 

szóló fehér könyvvel összhangban ezért a 

tagállamoknak a közlekedési ágazat 

energiahatékonyságának fokozására és 

teljes energiafogyasztásának 

csökkentésére kell törekedniük, egyúttal 

előmozdítva az elektromos járművek piaci 

térnyerését és a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia nagyobb arányú használatát a 

közlekedési rendszerekben. 

 

Módosítás  17 

A Tanács álláspontja 

19 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(19) Az élelmiszer- és takarmánynövény-

alapú bioüzemanyagok kapcsán általában 

felmerülnek a földhasználat közvetett 

megváltozása tekintetében jelentkező 

kockázatok, de ez alól vannak kivételek is. 

A tagállamoknak és a Bizottságnak 

ösztönözniük kell az olyan rendszerek 

kialakítását és alkalmazását, amelyekkel 

megbízhatóan igazolható, hogy az adott 

projekt keretében előállított, adott 

mennyiségű bioüzemanyag-alapanyag 

nem szorította ki az egyéb célokat szolgáló 

termesztést. Ez például abban az esetben 

fordulhat elő, amikor az előállított 

bioüzemanyagok mennyisége megegyezik 

törölve 
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azon többlettermelés mennyiségével, 

amely a szokványos termelési 

mennyiségek meghaladását célzó, 

termelékenység-fokozó beruházások révén 

állítható elő, vagy amennyiben a 

bioüzemanyagok előállítása olyan 

földterületeken történik, amelyeken a 

földhasználat közvetlen megváltozása nem 

fejtett ki jelentős negatív hatást az adott 

földterület által már előzőleg is biztosított 

olyan ökoszisztéma-szolgáltatásokra, mint 

például a szénkészletek védelme és a 

biológiai sokféleség. 

 

Módosítás  18 

A Tanács álláspontja 

23 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(23) A 98/70/EK irányelvnek a műszaki és 

tudományos fejlődéshez való igazítása 

érdekében, a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el a bioüzemanyag-előállítási 

módokat illetően a becsült jellemző és 

alapértelmezett értékek kiegészítése, 

valamint az üzemanyagokra vonatkozó 

előírásokkal kapcsolatos engedélyezett 

elemző módszerek és a bioetanol tartalmú 

benzin esetében engedélyezett 

gőznyomáseltérés kiigazítása tekintetében. 

(23) A 98/70/EK irányelvnek a műszaki és 

tudományos fejlődéshez való igazítása 

érdekében, a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el 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, a bioüzemanyag-

előállítási módokat illetően a becsült 

jellemző és alapértelmezett értékek 

kiegészítése, valamint az üzemanyagokra 

vonatkozó előírásokkal kapcsolatos 

engedélyezett elemző módszerek és a 
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bioetanol tartalmú benzin esetében 

engedélyezett gőznyomáseltérés kiigazítása 

tekintetében. 

 

Módosítás  19 

A Tanács álláspontja 

24 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(24) A 2009/28/EK irányelvnek a műszaki 

és tudományos fejlődéshez való igazítása 

érdekében, a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el az azon bioüzemanyag-

alapanyagokat és üzemanyagokat 

felsoroló jegyzék esetleges kibővítései 

tekintetében, amelyek esetében úgy kell 

tekinteni, hogy az említett irányelv 3. 

cikke (4) bekezdésében meghatározott 

célértékek teljesítéséhez való 

hozzájárulásuk az energiatartalmuk 

kétszeresének felel meg, továbbá a 

bioüzemanyagok és a folyékony bio-

energiahordozók előállításának módjait 

illetően a becsült jellemző és 

alapértelmezett értékek kiegészítése 

tekintetében. 

(24) A 2009/28/EK irányelvnek a műszaki 

és tudományos fejlődéshez való igazítása 

érdekében, a Bizottságot fel kell 

hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. 

cikkének megfelelően jogi aktusokat 

fogadjon el 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, valamint a 

bioüzemanyagokkal kapcsolatos 

fenntarthatósági kritériumok 

teljesülésének értékeléséhez szükséges 

módszertani elvek és értékek tekintetében. 

 

Módosítás  20 

A Tanács álláspontja 

26 preambulumbekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(26) A Bizottságnak a mindenkori 

legfrissebb és legkiválóbb tudományos 

eredmények alapján felül kell vizsgálnia, 

hogy milyen mértékben bizonyulnak 

hatékonynak az ezzel az irányelvvel 

bevezetett intézkedések a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő 

(26) A Bizottságnak a mindenkori 

legfrissebb és legkiválóbb tudományos 

eredmények alapján felül kell vizsgálnia, 

hogy milyen mértékben bizonyulnak 

hatékonynak az ezzel az irányelvvel 

bevezetett intézkedések a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő 
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üvegházhatásúgáz-kibocsátás korlátozása, 

valamint az e hatások további 

minimalizálását célzó módszerek 

alkalmazása szempontjából. 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás korlátozása, 

valamint az e hatások további 

minimalizálását célzó módszerek 

alkalmazása szempontjából. A 

Bizottságnak emellett felül kell vizsgálnia 

a földhasználatot nem igénylő 

alapanyagokból és nem 

élelmiszernövényekből előállított 

bioüzemanyagok számára biztosított 

ösztönzők hatékonyságát, valamint ezen 

irányelv végrehajtásának az erőforrások 

más ágazatok számára való rendelkezésre 

állására gyakorolt hatását is. 

 

Módosítás  21 

A Tanács álláspontja 

26 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 (26a) A Bizottságnak a különböző 

szakpolitikai lehetőségeket és a 

támogatások jelenlegi politikáját az 

innovatív megújuló üzemanyagok terén 

végzett kutatásba történő beruházás 

előmozdításával összevetésben vizsgálva el 

kell végeznie a bioüzemanyagokra 

vonatkozó uniós jogszabályok 

felülvizsgálatát. E felülvizsgálatnak ki kell 

terjednie a fenntartható bioüzemanyagok 

szerepének a 2020 utáni időszak 

összefüggésében is elvégzett elemzésére, 

többek között az alapanyagok 

rendelkezésre állása, a földhasználat 

közvetett megváltozása, a levegőminőség – 

az emberi egészségre gyakorolt hatást is 

beleértve –, valamint az energiafüggőség 

tekintetében.  

 

Módosítás  22 

A Tanács álláspontja 

26 b preambulumbekezdés (új) 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

 (26b) Fontos, hogy a földhasználat 

közvetett megváltozásának alacsony 

kockázatával járó, fenntartható 

bioüzemanyagokba és a közlekedési 

ágazat széntelenítésének egyéb módjaiba 

történő befektetések hosszú távú 

kilátásainak megteremtése érdekében a 

Bizottság késedelem nélkül benyújtsa a 

2020 utánra szóló költséghatékony és 

technológiasemleges szakpolitikára 

vonatkozó javaslatát. A javaslatnak a 

fenntartható fejlett bioüzemanyagok 2020 

utáni időszakban, az éghajlat- és 

energiapolitika 2030-ra szóló keretében 

történő előmozdítására irányuló 

intézkedéseket is tartalmaznia kell. Ezzel 

összefüggésben a Bizottságnak meg kell 

vizsgálnia a fejlett bioüzemanyagokra 

vonatkozó, uniós szintű keverési 

követelmény 2020 utáni bevezetésének 

lehetőségét, valamint fontolóra kell vennie 

a 98/70/EK irányelv célértékeinek 

felülvizsgálatát és egy 2020 utánra szóló 

üvegházhatásúgáz-csökkentési ütemterv 

bevezetését. A javaslat emellett a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátási tényezők alkalmazását is 

bevezetheti a megfelelő fenntarthatósági 

kritériumok közé. 

 

Módosítás  23 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – -1 pont (új) 

98/70/EK irányelv  

2 cikk – 9 a pont (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 -1. A 2. cikk az alábbi ponttal egészül ki: 

 „9a. „nem biológiai eredetű, folyékony 

vagy gáznemű, megújuló energiaforrásból 

származó üzemanyagok”: a 
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bioüzemanyagok kivételével azon 

gáznemű vagy folyékony üzemanyagok, 

amelyek energiatartalma a biomasszától 

eltérő megújuló energiaforrásokból 

származik, amelyek a közlekedés területén 

kerülnek felhasználásra, és amelyek elérik 

az üvegházhatásúgáz-kibocsátásbeli 

megtakarításra vonatkozó 

minimumértéket, és teljesítik ezen irányelv 

minőségre vonatkozó előírásait.”  

 

Módosítás  24 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 1 pont 

98/70/EK irányelv  

2 cikk – 11 pont  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

11. » a földhasználat közvetett 

megváltozása tekintetében alacsony 

kockázatot jelentő bioüzemanyagok«: 

azok a bioüzemanyagok, amelyek 

alapanyagai a) nem szerepelnek az V. 

melléklet A. részének jegyzékében, vagy b) 

szerepelnek ugyan az V. melléklet A. 

részének jegyzékében, de előállításukra 

olyan rendszer keretében került sor, amely 

mérsékli a nem bioüzemanyag-előállítási 

célokat szolgáló termesztés kiszorítását, és 

amelyeket a 7b. cikkben foglalt, 

bioüzemanyagokra vonatkozó 

fenntarthatósági kritériumoknak 

megfelelően állítottak elő. E célból az 

alapanyagoknak csak a terméskiszorítás 

ilyen rendszer révén elért tényleges 

mérséklődésének megfeleltethető 

mennyiségei vehetők figyelembe. E 

rendszerek helyi szintű önálló projektként 

vagy a tagállam vagy harmadik ország 

teljes területére vagy annak egy részére 

kiterjedő szakpolitikai intézkedésként is 

működtethetők. A nem bioüzemanyag-

előállítási célokat szolgáló termesztés 

kiszorítása akkor mérsékelhető, ha a 

rendszer a hatálya alá tartozó területen 

törölve 
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termelékenységnövekedést ér el ahhoz a 

szinthez képest, amely ilyen 

termelékenységjavító rendszer hiányában 

jellemzően megvalósult volna; 

 

Módosítás  25 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 2 pont – -a pont (új) 

98/70/EK irányelv  

7 a cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés a következő 

albekezdéssel egészül ki: 

 „A légi közlekedésben használt 

bioüzemanyagok beszállítói számára a 

tagállamok lehetővé teszik, hogy 

hozzájáruljanak a (2) bekezdésben 

meghatározott kibocsátáscsökkentési 

kötelezettséghez, amennyiben az általuk 

szállított bioüzemanyag megfelel a 7b. 

cikkben lefektetett fenntarthatósági 

kritériumnak.”  

 

Módosítás  26 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 2 pont – -a a pont (új) 

98/70/EK irányelv 

7 a cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 -aa) a (2) bekezdés a következő 

albekezdéssel egészül ki:  

 „A tagállamok biztosítják, hogy az első 

albekezdésben említett célértéknek való 

megfelelés céljából a gabonafélékből és az 

egyéb, keményítőben gazdag növényekből, 

cukornövényekből és olajnövényekből 

vagy az e célra termesztett 

energianövényekből előállított 

bioüzemanyagok maximális részaránya 
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nem haladja meg a 2009/28/EK irányelv 

3. cikk (4) bekezdése második 

albekezdésének d) pontjában 

meghatározott maximális részarányt.” 

 

Módosítás  27 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 2 pont – a pont 

98/70/EK irányelv  

7 a cikk – 5 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

„(5) E cikk egységes végrehajtásának 

biztosítása érdekében a Bizottság a 11. 

cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében 

végrehajtási jogi aktusokat fogad el az 

alábbiak meghatározása céljából: 

„(5) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 10a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el különösen az alábbiakra 

vonatkozóan: 

a) a bioüzemanyagoktól és villamos 

energiától eltérő tüzelőanyagok által a 

teljes életciklusuk alatt a környezetbe 

bocsátott üvegházhatású gázok 

mennyiségének kiszámítására szolgáló 

módszerek; 

a) a bioüzemanyagoktól és villamos 

energiától eltérő tüzelőanyagok által a 

teljes életciklusuk alatt a környezetbe 

bocsátott üvegházhatású gázok 

mennyiségének kiszámítására szolgáló 

módszerek; a nem biológiai eredetű 

megújuló cseppfolyós és gáznemű 

üzemanyagokból eredő, üvegházhatást 

okozó gázok kibocsátásainak 

kiszámítására, valamint a közlekedési 

célokból végzett szén-dioxid-leválasztásra 

és -alkalmazásra vonatkozó módszereket 

2016. június 30-ig kell elfogadni; 

b) az e cikk (2) bekezdése alkalmazásában 

a 2010-ben a fosszilis tüzelőanyagokból 

származó, teljes életciklusra és 

energiaegységre számított üvegházhatású 

gázkibocsátáson alapuló, a 

tüzelőanyagokra vonatkozó 

alapkövetelményeket 2011. január 1. előtt 

meghatározó módszerek; 

b) az e cikk (2) bekezdése alkalmazásában 

a 2010-ben a fosszilis tüzelőanyagokból 

származó, teljes életciklusra és 

energiaegységre számított üvegházhatású 

gázkibocsátáson alapuló, a 

tüzelőanyagokra vonatkozó 

alapkövetelményeket 2011. január 1. előtt 

meghatározó módszerek; 

c) az e cikk (4) bekezdésének a tagállamok 

általi végrehajtásához a lehető 

legegységesebb megközelítést biztosító 

szabályok; 

c) az e cikk (4) bekezdésének 

alkalmazásához szükséges bármely 

szabály; 



 

PE544.412v02-00 26/87 RR\1051733HU.doc 

HU 

d) az elektromos közúti járművek által 

képviselt részarány kiszámítására szolgáló 

módszerek, amelyeknek összhangban kell 

lenniük a 2009/28/EK irányelv 3. cikkének 

(4) bekezdésében foglaltakkal.”; 

d) az elektromos közúti járművek által 

képviselt részarány kiszámítására szolgáló 

módszerek, amelyeknek összhangban kell 

lenniük a 2009/28/EK irányelv 3. cikkének 

(4) bekezdésében foglaltakkal. 

 

Módosítás  28 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 2 pont – b pont 

98/70/EK irányelv  

7 a cikk – 6 bekezdés  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(6) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 

jelentéstétel keretében gondoskodnak arról, 

hogy az üzemanyag-forgalmazók évente 

jelentést tegyenek a tagállam által kijelölt 

hatóságnak a bioüzemanyag előállítási 

módjairól, az V. melléklet A. részében 

szereplő alapanyag-kategóriákból nyert 

bioüzemanyagok forgalmazott 

mennyiségéről, valamint a teljes 

életciklusra és energiaegységre számított 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásról. A 

tagállamok ezeket az adatokat továbbítják a 

Bizottságnak. 

(6) A tagállamok az (1) bekezdés szerinti 

jelentéstétel keretében gondoskodnak arról, 

hogy az üzemanyag-forgalmazók évente 

jelentést tegyenek a tagállam által kijelölt 

hatóságnak a bioüzemanyag előállítási 

módjairól, az V. melléklet A. részében 

szereplő alapanyag-kategóriákból nyert 

bioüzemanyagok forgalmazott 

mennyiségéről, valamint a teljes 

életciklusra és energiaegységre számított 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásról, a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátásokat is beleértve. A 

tagállamok ezeket az adatokat továbbítják a 

Bizottságnak. 

 

Módosítás  29 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 3 pont – -a pont (új) 

98/70/EK irányelv 

7 b cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) a (1) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

(1) Tekintet nélkül arra, hogy a 

nyersanyagokat a Közösség területén vagy 

azon kívül termesztették-e, a 

„(1) Tekintet nélkül arra, hogy a 

nyersanyagokat az Unió területén vagy 

azon kívül termesztették-e, a 
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bioüzemanyagokat a 7a. cikkben említett 

célok alkalmazásában csak akkor lehet 

figyelembe venni, ha azok teljesítik az e 

cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott 

fenntarthatósági kritériumokat. 

bioüzemanyagokat a 7a. cikkben említett 

célok alkalmazásában csak akkor lehet 

figyelembe venni, ha azok teljesítik az e 

cikk (2)–(6) bekezdésében meghatározott 

fenntarthatósági kritériumokat. 

A hulladékból és – a mezőgazdasági, az 

akvakultúrából és a halászatból származó, 

valamint az erdészeti maradékoktól eltérő – 

maradékokból előállított 

bioüzemanyagoknak azonban csak a (2) 

bekezdésben meghatározott 

fenntarthatósági kritériumnak kell 

megfelelniük ahhoz, hogy azokat a 7a. 

cikkben említett célok alkalmazásában 

figyelembe vegyék. 

A hulladékból és – a mezőgazdasági, az 

akvakultúrából és a halászatból származó, 

valamint az erdészeti maradékoktól eltérő – 

maradékokból előállított 

bioüzemanyagoknak azonban csak a (2) és 

a (4) bekezdésben meghatározott 

fenntarthatósági kritériumnak kell 

megfelelniük ahhoz, hogy azokat a 7a. 

cikkben említett célok alkalmazásában 

figyelembe vegyék. 

 

 

Módosítás  30 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 3 pont – a pont 

98/70/EK irányelv  

7 b cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(2) A bioüzemanyagok használatával elért, 

az (1) bekezdésben említett célok 

tekintetében figyelembe vett 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásbeli 

csökkenésnek legalább 60 %-nak kell 

lennie a …-t követően üzembe helyezett 

létesítményekben előállított 

bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 

létesítmény akkor tekintendő úgy, hogy 

»üzemel«, ha már fizikailag megkezdte a 

bioüzemanyagok előállítását. 

(2) A bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók használatával elért, az 

(1) bekezdésben említett célok tekintetében 

figyelembe vett üvegházhatásúgáz-

kibocsátásbeli csökkenésnek legalább 60 

%-nak kell lennie a …-t+ követően üzembe 

helyezett létesítményekben előállított 

bioüzemanyagok vonatkozásában. Egy 

létesítmény akkor tekintendő úgy, hogy 

»üzemel«, ha már fizikailag megkezdte a 

bioüzemanyagok előállítását. 

__________________ __________________ 

+ HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 

hatálybalépésének dátumát. 

 + HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv 

hatálybalépésének dátumát. 

 

 

                                                 
 HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv hatálybalépésének időpontját. 
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Módosítás  31 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 3 pont – a pont 

98/70/EK irányelv 

7 b cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

A bioüzemanyagok használatából eredő 

üvegházhatású gázkibocsátásbeli 

megtakarítást a 7d. cikk (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint kell kiszámítani. 

A bioüzemanyagok és a folyékony bio-

energiahordozók használatából eredő 

üvegházhatású gázkibocsátásbeli 

megtakarítást a 7d. cikk (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint kell kiszámítani. 

 

 

Módosítás  32 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 3 pont – b pont 

98/70/EK irányelv  

7 b cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

„Az e bekezdés első albekezdése c) pontja 

egységes alkalmazása biztosításának 

érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el, amelyekben 

megállapítja az annak meghatározását 

célzó kritériumokat és földrajzi térségeket, 

hogy mely gyepterületek tartoznak az 

említett pont hatálya alá. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 11. cikk (3) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni.”. 

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 10a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el azon kritériumok és földrajzi 

térségek tekintetében, amelyek 

figyelembevételével megállapítható, hogy 

mely gyepterületekre terjed ki az első 

albekezdés c) pontjának hatálya.” 

 

Módosítás  33 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 3 pont – b a pont (új) 

98/70/EK irányelv 

7 b cikk – 4 a bekezdés (új) 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

 ba) a cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 „(4a) Az (1) bekezdésben említett célok 

tekintetében figyelembe vett 

bioüzemanyagok nem készülhetnek olyan 

hulladékokból, amelyek a 2008/98/EK 

irányelv 11. cikke (2) bekezdésének 

megfelelően újrahasznosítási és 

újrafeldolgozási célértékek alá tartoznak. 

A tagállamok biztosítják, hogy a 

2008/98/EK irányelv hatálya alá tartozó 

hulladékoknak és maradékanyagoknak az 

(1) bekezdésben említett célokból 

figyelembe vett bioüzemanyagok 

előállítására való felhasználása 

megfeleljen az említett irányelv (4) 

bekezdésében meghatározott 

hulladékhierarchiának. A tagállamok 

emellett a regionális és helyi gazdasági és 

technológiai körülményekre figyelemmel 

kellő módon figyelembe veszik a 

lépcsőzetes hasznosítás elvét.” 

 

 

Módosítás  34 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 3 pont – b b pont (új) 

98/70/EK irányelv 

7 b cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 bb) a cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 „(4b) Az (1) bekezdésben említett célokból 

figyelembe vett bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók csak 

akkor állíthatók elő termőföldről 

származó nyersanyagokból, ha harmadik 

felek földhasználatttal és -birtoklással 

kapcsolatos jogait – többek között a 

harmadik felek képviseleti szerveinek 
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együttműködése mellett a harmadik felek 

szabad, előzetes és tájékozott 

beleegyezésének megszerzése révén – 

tiszteletben tartják.” 

 

Módosítás  35 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 4 pont – c pont  

98/70/EK irányelv  

7 c cikk – 6 bekezdés  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján 

meghozott határozatokat a 11. cikk (3) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. Az ilyen 

határozatok érvényességének időtartama 

legfeljebb öt év. 

(6) Az e cikk (4) bekezdése alapján 

meghozott határozatokat a 11. cikk (3) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni. Az ilyen 

határozatok érvényességének időtartama 

legfeljebb öt év. 

A Bizottságnak elő kell írnia, hogy az 

egyes önkéntes rendszerek közül azoknak, 

amelyekre vonatkozóan a (4) bekezdés 

alapján határozatot hoztak, …+-ig és azt 

követően évente, minden év április 30-ig 

egy, az e bekezdés harmadik 

albekezdésében meghatározott szempontok 

mindegyikére kiterjedő jelentést kell 

benyújtaniuk a Bizottság számára. A 

jelentésnek általában az előző naptári évre 

kell kiterjednie. Az első jelentésnek …++-t 

követő legalább hat hónapos időszakra kell 

kiterjednie. A jelentéstételi kötelezettség 

csak azokra az önkéntes rendszerekre 

vonatkozik, amelyek legalább 12 hónapja 

működnek. 

A Bizottságnak elő kell írnia, hogy az 

egyes önkéntes rendszerek közül azoknak, 

amelyekre vonatkozóan a (4) bekezdés 

alapján határozatot hoztak, …+-ig és azt 

követően évente, minden év április 30-ig 

egy, az e bekezdés harmadik 

albekezdésében meghatározott szempontok 

mindegyikére kiterjedő jelentést kell 

benyújtaniuk a Bizottság számára. A 

jelentésnek általában az előző naptári évre 

kell kiterjednie. Az első jelentésnek …++-t 

követő legalább hat hónapos időszakra kell 

kiterjednie. A jelentéstételi kötelezettség 

csak azokra az önkéntes rendszerekre 

vonatkozik, amelyek legalább 12 hónapja 

működnek. 

A Bizottság …+-ig jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 

amelyben elemzi az e bekezdés második 

albekezdésében említett jelentéseket, és 

áttekinti azoknak a (4) bekezdésben 

említett megállapodások vagy azoknak az 

önkéntes rendszerek működését, amelyekre 

vonatkozóan e cikkel összhangban 

határozatot hoztak, valamint meghatározza 

a legjobb gyakorlatokat. A jelentésnek az 

A Bizottság …+-ig jelentést nyújt be az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 

amelyben elemzi az e bekezdés második 

albekezdésében említett jelentéseket, és 

áttekinti azoknak a (4) bekezdésben 

említett megállapodások vagy azoknak az 

önkéntes rendszerek működését, amelyekre 

vonatkozóan e cikkel összhangban 

határozatot hoztak, valamint meghatározza 

a legjobb gyakorlatokat. A jelentésnek az 
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elérhető legjobb információkon – így 

többek között az érdekelt felekkel folytatott 

konzultációkból származó információkon –

, továbbá az érintett megállapodások vagy 

rendszerek alkalmazása során szerzett 

gyakorlati tapasztalatokon kell alapulnia. A 

jelentésben a következőket kell elemezni:  

elérhető legjobb információkon – így 

többek között az érdekelt felekkel folytatott 

konzultációkból származó információkon –

, továbbá az érintett megállapodások vagy 

rendszerek alkalmazása során szerzett 

gyakorlati tapasztalatokon kell alapulnia. A 

jelentésben a következőket kell elemezni:  

a) az auditok függetlensége, módja és 

gyakorisága az e követelmények kapcsán a 

Bizottság által a szóban forgó önkéntes 

rendszer elfogadásáról szóló 

dokumentációban megfogalmazottakkal, 

valamint az ágazati legjobb gyakorlattal 

kapcsolatban, 

a) az auditok függetlensége, módja és 

gyakorisága az e követelmények kapcsán a 

Bizottság által a szóban forgó önkéntes 

rendszer elfogadásáról szóló 

dokumentációban megfogalmazottakkal, 

valamint az ágazati legjobb gyakorlattal 

kapcsolatban, 

b) az előírásoknak való nem megfelelés 

feltárására és kezelésére szolgáló 

módszerek hozzáférhetősége, az e 

módszerek alkalmazásában szerzett 

tapasztalatok és e módszerek 

alkalmazásának átláthatósága, különös 

tekintettel a rendszer tagjai részéről 

elkövetett – vélt vagy valós – súlyos 

jogsértésekkel kapcsolatos helyzetek 

kezelésére, 

b) az előírásoknak való nem megfelelés 

feltárására és kezelésére szolgáló 

módszerek hozzáférhetősége, az e 

módszerek alkalmazásában szerzett 

tapasztalatok és e módszerek 

alkalmazásának átláthatósága, különös 

tekintettel a rendszer tagjai részéről 

elkövetett – vélt vagy valós – súlyos 

jogsértésekkel kapcsolatos helyzetek 

kezelésére, 

c) átláthatóság, különösen a rendszer 

hozzáférhetőségével kapcsolatban, az 

alapanyagok származási országaiban és 

régióiban használt nyelveken elkészült 

fordítások elérhetősége, a tanúsítvánnyal 

rendelkező üzemeltetők és a vonatkozó 

tanúsítványok listájának hozzáférhetősége 

és az audit jelentések hozzáférhetősége, 

c) átláthatóság, különösen a rendszer 

hozzáférhetőségével kapcsolatban, az 

alapanyagok származási országaiban és 

régióiban használt nyelveken elkészült 

fordítások elérhetősége, a tanúsítvánnyal 

rendelkező üzemeltetők és a vonatkozó 

tanúsítványok listájának hozzáférhetősége 

és az audit jelentések hozzáférhetősége, 

d) az érdekelt felek bevonása, különös 

tekintettel a határozathozatalt megelőzően 

az őslakos és helyi közösségekkel a 

rendszer kidolgozása és felülvizsgálata, 

valamint az auditok során folytatott 

konzultációra, valamint az általuk tett 

észrevételekre adott válaszokra; 

d) az érdekelt felek bevonása, különös 

tekintettel a határozathozatalt megelőzően 

az őslakos és helyi közösségekkel a 

rendszer kidolgozása és felülvizsgálata, 

valamint az auditok során folytatott 

konzultációra, valamint az általuk tett 

észrevételekre adott válaszokra; 

e) a rendszer általános megbízhatósága, 

különösen az ellenőrök és a rendszer 

megfelelő szerveinek akkreditálására, 

képesítésére és függetlenségére vonatkozó 

szabályok fényében, 

e) a rendszer általános megbízhatósága, 

különösen az ellenőrök és a rendszer 

megfelelő szerveinek akkreditálására, 

képesítésére és függetlenségére vonatkozó 

szabályok fényében, 

f) a rendszer piaci aktualizálása, f) a rendszer piaci aktualizálása, 
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tanúsítvánnyal ellátott alapanyagok és 

bioüzemanyagok mennyisége származási 

országonként és típusonként, a résztvevők 

száma, 

tanúsítvánnyal ellátott alapanyagok és 

bioüzemanyagok mennyisége származási 

országonként és típusonként, a résztvevők 

száma, 

g) a fenntarthatósági kritériumoknak való 

megfelelésről a rendszer által a tag(ok)nak 

nyújtott igazolások nyomon követésére 

szolgáló olyan mechanizmus 

bevezetésének egyszerűsége és 

hatékonysága, amely a csalárd 

tevékenységek megelőzésének eszközéül 

szolgál, különös tekintettel a vélt csalás, 

illetve adott esetben egyéb szabálytalanság 

felfedésére, kezelésére és nyomon 

követésére, valamint a felfedett csalások és 

szabálytalanságok eseteinek számára; 

g) a fenntarthatósági kritériumoknak való 

megfelelésről a rendszer által a tag(ok)nak 

nyújtott igazolások nyomon követésére 

szolgáló olyan mechanizmus 

bevezetésének egyszerűsége és 

hatékonysága, amely a csalárd 

tevékenységek megelőzésének eszközéül 

szolgál, különös tekintettel a vélt csalás, 

illetve adott esetben egyéb szabálytalanság 

felfedésére, kezelésére és nyomon 

követésére, valamint a felfedett csalások és 

szabálytalanságok eseteinek számára; 

és ezen belül különösen: és ezen belül különösen: 

h) lehetőségek arra, hogy a szervezeteket 

felhatalmazzák arra, hogy a tanúsító 

szerveket elismerjék és ellenőrizzék; 

h) lehetőségek arra, hogy a szervezeteket 

felhatalmazzák arra, hogy a tanúsító 

szerveket elismerjék és ellenőrizzék; 

i) a tanúsító szervek elismerésének és 

akkreditációjának feltételei; 

i) a tanúsító szervek elismerésének és 

akkreditációjának feltételei; 

j) a tanúsító szervek ellenőrzésének 

szabályai. 

j) a tanúsító szervek ellenőrzésének 

szabályai. 

A tagállamok a nemzeti rendszerüket 

bejelenthetik Bizottságnak. A Bizottság e 

rendszereket elsőbbséggel értékeli. Az ily 

módon bejelentett nemzeti rendszerek az 

ezen irányelv által meghatározott 

feltételeknek való megfelelésére vonatkozó 

határozatot – a bioüzemanyagokra 

vonatkozó fenntarthatósági kritériumok 

teljesülésének ellenőrzésére szolgáló 

rendszerek kölcsönös két- és többoldalú 

elismerésének a megkönnyítése érdekében 

– a 11. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. Amennyiben a határozat 

kedvező, az e cikkel összhangban 

létrehozott rendszerek nem utasíthatják el 

az adott tagállamok rendszereinek 

kölcsönös elismerését.”; 

A tagállamok a nemzeti rendszerüket 

bejelenthetik Bizottságnak. A Bizottság e 

rendszereket elsőbbséggel értékeli. Az ily 

módon bejelentett nemzeti rendszerek az 

ezen irányelv által meghatározott 

feltételeknek való megfelelésére vonatkozó 

határozatot – a bioüzemanyagokra 

vonatkozó fenntarthatósági kritériumok 

teljesülésének ellenőrzésére szolgáló 

rendszerek kölcsönös két- és többoldalú 

elismerésének a megkönnyítése érdekében 

– a 11. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. Amennyiben a határozat 

kedvező, az e cikkel összhangban 

létrehozott rendszerek nem utasíthatják el 

az adott tagállamok rendszereinek 

kölcsönös elismerését. 

 A Bizottság – ha második albekezdésben 

említett jelentés alapján indokolt – 

javaslatot nyújt be az Európai 
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Parlamentnek és a Tanácsnak ezen 

irányelv önkéntes rendszerekre vonatkozó 

rendelkezéseinek a bevált gyakorlatok 

előmozdítása céljából történő 

módosítására.”; 

 

Módosítás  36 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 5 pont – -a pont (új) 

98/70/EK irányelv 

7 d cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

(1) A 7a. cikk és a 7b. cikk (2) 

bekezdésének alkalmazásában egy adott 

bioüzemanyag teljes életciklusra vonatkozó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátását az alábbiak 

szerint kell kiszámítani: 

„(1) A 7a. cikk és a 7b. cikk (2) 

bekezdésének alkalmazásában egy adott 

bioüzemanyag teljes életciklusra vonatkozó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátását az alábbiak 

szerint kell kiszámítani: 

a) ha a IV. melléklet A. vagy B. része 

tartalmazza az adott bioüzemanyag-

előállítási módra vonatkozó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenés 

alapértelmezett értékét, és a IV. melléklet 

C. részének 7. pontja szerint e 

bioüzemanyagokra vonatkozóan 

kiszámított el érték nulla vagy annál 

kisebb: akkor ennek az alapértelmezett 

értéknek az alkalmazásával; 

a) ha a IV. melléklet A. vagy B. része 

tartalmazza az adott bioüzemanyag-

előállítási módra vonatkozó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkenés 

alapértelmezett értékét, és a IV. melléklet 

C. részének 7. pontja szerint e 

bioüzemanyagokra vonatkozóan 

kiszámított el érték nulla vagy annál 

kisebb: akkor ennek az alapértelmezett 

értéknek az alkalmazásával; 

b) a IV. melléklet C. részében 

meghatározott módszernek megfelelően 

kiszámított tényleges érték alkalmazásával; 

vagy 

b) a IV. melléklet C. részében 

meghatározott módszernek megfelelően 

kiszámított tényleges érték alkalmazásával; 

vagy 

c) a IV. melléklet C. részének 1. pontjában 

említett képlet tényezőinek összegeként 

kiszámított érték alkalmazásával, ahol 

egyes tényezők esetében a IV. melléklet D. 

vagy E. részében szereplő diszaggregált 

alapértelmezett értékek, az összes többi 

tényező esetében pedig a IV. melléklet C. 

részében meghatározott módszernek 

megfelelően kiszámított tényleges értékek 

c) a IV. melléklet C. részének 1. pontjában 

említett képlet tényezőinek összegeként 

kiszámított érték alkalmazásával, ahol 

egyes tényezők esetében a IV. melléklet D. 

vagy E. részében szereplő diszaggregált 

alapértelmezett értékek, az összes többi 

tényező esetében pedig a IV. melléklet C. 

részében meghatározott módszernek 

megfelelően kiszámított tényleges értékek 
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alkalmazhatók. alkalmazhatók. 

 A 7a. cikk alkalmazásában 2020-tól a 

bioüzemanyagok használatából származó, 

teljes életciklusra számított 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást az V. 

mellékletben szereplő értéknek az első 

albekezdésben foglaltak szerint kapott 

eredményhez való hozzáadásával kell 

kiszámítani.  

 

Módosítás  37 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 5 pont – -a a pont (új) 

98/70/EK irányelv  

7 d cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 -aa) a cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 10a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásból származó üzemanyagok 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

kiszámítására szolgáló, valamint szén-

dioxid-leválasztásra és hasznosításra 

irányuló eljárás IV. mellékletbe való 

beillesztése tekintetében. E 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

2016. június 30-ig el kell fogadni.” 

 

Módosítás  38 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 5 pont – a pont 

98/70/EK irányelv  

7 d cikk – 5 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(5) A Bizottság legkésőbb 2012. december (5) A Bizottság legkésőbb 2012. december 
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31-ig, majd ezt követően kétévente 

jelentést készít a IV. melléklet B. és E. 

részében szereplő becsült jellemző és 

alapértelmezett értékekről, különös 

figyelmet fordítva a közlekedésből és a 

feldolgozásból származó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásra. 

31-ig, majd ezt követően kétévente 

jelentést készít és tesz közzé a IV. melléklet 

B. és E. részében szereplő becsült jellemző 

és alapértelmezett értékekről, különös 

figyelmet fordítva a közlekedésből és a 

feldolgozásból származó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásra. 

Amennyiben az első albekezdésben 

említett jelentésekben foglaltak azt jelzik, 

hogy a IV. melléklet B. és E. részében 

szereplő becsült jellemző és 

alapértelmezett értékeket a legfrissebb 

tudományos eredmények alapján esetleg ki 

kell igazítani, a Bizottság adott esetben 

jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak.”; 

Amennyiben az első albekezdésben 

említett jelentésekben foglaltak azt jelzik, 

hogy a IV. melléklet B. és E. részében 

szereplő becsült jellemző és 

alapértelmezett értékeket a legfrissebb 

tudományos eredmények alapján esetleg ki 

kell igazítani, a Bizottság felhatalmazást 

kap arra, hogy a 10a. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokat fogadjon el ezen értékek 

korrekciója tekintetében.”; 

 

Módosítás  39 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 5 pont – b pont 

98/70/EK irányelv  

7 d cikk – 6 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

b) a (6) bekezdést el kell hagyni; b) a (6) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

 (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 értékeknek az elérhető legjobb 

tudományos bizonyítékokon alapuló 

felülvizsgálata révén. A Bizottság a 

földhasználat közvetett megváltozásához 

kapcsolódó ezen értékek felbecsüléséhez 

használt gazdasági modellek értékelése 

céljából felülvizsgálatában a legfrissebb 

rendelkezésre álló, a modellezési 
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eredményeket befolyásoló 

kulcsfontosságú feltételezésekkel 

kapcsolatos információkat is felhasználja, 

többek közt a mezőgazdasági 

terméshozamok és termelékenység 

tekintetében mért tendenciákat, a 

társtermékek hozzárendelését, a 

megfigyelt globális fölhasználat-változást 

és az erdőirtás arányát. A Bizottság 

biztosítja, hogy az érdekelt feleket 

bevonják a szóban forgó felülvizsgálati 

folyamatba. Az első ilyen felülvizsgálatot 

legkésőbb 2016. június 30-ig el kell 

végezni. 

 A Bizottság adott esetben a földhasználat 

közvetett megváltozásához kapcsolódó új 

értékeket javasolhat adott esetben a 

kategóriák további bontásával, új 

bioüzemanyag-alapanyagok piacon 

történő esetleges megjelenése esetén 

további értékek meghatározásával, a 

földhasználat közvetett megváltozása 

kapcsán nullás kibocsátással jellemzett 

bioüzemanyagok kategóriáinak 

felülvizsgálatával, valamint a földön 

termesztett energianövényekből származó 

alapanyagokra vonatkozó tényezők 

megállapításával.”  

 

Módosítás  40 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 5 pont – c pont 

98/70/EK irányelv  

7 d cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

c) a (7) bekezdés első, második és 

harmadik albekezdése helyébe a 

következő lép: 

c) a (7) bekezdés első albekezdése helyébe 

a következő szöveg lép:   

„(7) A Bizottság rendszeresen 

felülvizsgálja a IV. mellékletet azzal a 

céllal, hogy – amennyiben indokolt – 

beillessze az ugyanezen vagy más 

nyersanyagok esetében alkalmazandó, 

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 10a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a IV. melléklet tudományos és 

műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 
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további bioüzemanyag-előállítási módokra 

vonatkozó értékeket. A felülvizsgálat 

során mérlegeli a IV. mellékelt C. 

részében meghatározott módszertan 

módosítását is, különösen az alábbiak 

tekintetében: 

érdekében, többek között az ugyanezen 

vagy más nyersanyagok esetében 

alkalmazandó további bioüzemanyag-

előállítási módokra vonatkozó értékek 

beillesztésével, valamint a C. részben 

foglalt módszertan módosításával.” 

– a hulladékok és a maradékanyagok 

számításba vételének módszere, 

 

– a társtermékek számításba vételének 

módszere, 

 

– a kogeneráció számításba vételének 

módszere; valamint 

 

– a mezőgazdasági haszonnövény-

maradványok társtermékként való 

elismerése. 

 

A hulladék növényi vagy állati eredetű 

olajból készült biodízelre vonatkozó 

alapértelmezett értékeket a lehető 

leghamarabb felül kell vizsgálni. 

Amennyiben a felülvizsgálat 

eredményeként a Bizottság azt állapítja 

meg, hogy a IV. mellékletet ki kell 

egészíteni, a Bizottság felhatalmazást kap 

a 10a. cikk szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására, a IV. 

melléklet A., B., D. és E. részében 

szereplő, becsült jellemző és 

alapértelmezett értékek kiegészítése – de 

nem törlése vagy módosítása – érdekében, 

azon bioüzemanyag-előállítási módok 

tekintetében, amelyekre vonatkozóan az 

említett melléklet még nem tartalmaz 

konkrét értékeket.”; 

 

 

Módosítás  41 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 5 pont – d pont 

98/70/EK irányelv  

7 d cikk – 8 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

d) a (8) bekezdés helyébe a következő d) a (8) bekezdést el kell hagyni; 
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szöveg lép: 

„(8) Amennyiben az a IV. melléklet C. 

része 9. pontja egységes alkalmazásának 

biztosítása érdekében szükséges, a 

Bizottság részletes műszaki előírásokat és 

fogalommeghatározásokat megállapító 

végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 11. 

cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni.”. 

 

 

Módosítás  42 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 8 pont  

98/70/EK irányelv  

8 a cikk – 3 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(3) Az (1) bekezdésben említett vizsgálati 

módszer alkalmazásával végzett értékelés 

fényében az Európai Parlament és a 

Tanács – a Bizottság jogalkotási javaslata 

alapján – felülvizsgálhatja a 

tüzelőanyagok MMT-tartalmára 

vonatkozóan a (2) bekezdésben 

meghatározott korlátozást. 

(3) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 10a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az üzemanyagok 

(2) bekezdésben meghatározott MMT-

tartalmára vonatkozó határérték 

felülvizsgálatára. A felülvizsgálatot az 

(1) bekezdésben említett vizsgálati 

módszer alkalmazásával végzett értékelés 

eredményei alapján kell végrehajtani. Ha 

a kockázatértékelés indokolttá teszi, a 

határértéket nullára lehet csökkenteni. A 

határérték csak akkor növelhető, ha azt a 

kockázatértékelés eredménye indokolja. 

 

Módosítás  43 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 9 pont  

98/70/EK irányelv  

9 cikk – 1 bekezdés – k pont  
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A Tanács álláspontja Módosítás 

k) az előállítási módokat, a forgalmazott 

mennyiségeket és a teljes életciklusra és 

energiaegységre számított 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ideértve az 

Unióban fogyasztott bioüzemanyagoknak 

az V. melléklet szerinti, a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő 

gázkibocsátás becsült előzetes 

középértékeit és az e becslésekhez tartozó, 

az érzékenységi elemzés alapján 

megállapított tartományt. A Bizottság 

közzéteszi a földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő gázkibocsátás 

becsült előzetes értékeit, valamint az e 

becslésekhez tartozó, az érzékenységi 

elemzés alapján megállapított 

tartományra vonatkozó adatokat.   

k) az előállítási módokat, a forgalmazott 

mennyiségeket és a teljes életciklusra és 

energiaegységre számított 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ideértve az 

Unióban fogyasztott bioüzemanyagoknak 

az V. melléklet szerinti, a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő 

gázkibocsátás becsült értékeit. A Bizottság 

közzéteszi a földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő gázkibocsátás 

becsült értékeire vonatkozó adatokat. 

 

Módosítás  44 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 9 a pont (új) 

98/70/EK irányelv  

9 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 9a) A 9. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(2). A Bizottság figyelemmel kíséri a 

bioüzemanyagok teljesítményét az 

Unióban előforduló valamennyi éghajlati 

feltétel mellett annak biztosítására, hogy a 

járművekben használt bioüzemanyagok 

ne eredményezzék a szennyezőanyag- 

vagy szén-dioxid-kibocsátás, illetve a 

járművek általános teljesítményének 

romlását. 

 A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy 

– amennyiben szükséges – a 10a. cikknek 

megfelelően konkrét paraméterek, 

vizsgálati határértékek és vizsgálati 

módszerek bevezetése érdekében 
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felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az I. és II. melléklet 

tudományos és műszaki fejlődéshez való 

hozzáigazítása tekintetében.”  

 

Módosítás  45 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 11 pont 

98/70/EK irányelv  

10 a cikk – 2 bekezdés  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(2) A Bizottságnak a 7d. cikk (7) 

bekezdésében és a 10. cikk (1) 

bekezdésében említett, a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól …-tól/től kezdődő 

hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 7a. cikk (5) 

bekezdésében, a 7b. cikk (3) bekezdése 

második albekezdésében, a 7d. cikk (1a) 

bekezdésében, a 7d. cikk (5) 

bekezdésében, a 7d. cikk (6) 

bekezdésében, a 7d. cikk (7) 

bekezdésében, a 8a. cikk (3) 

bekezdésében, a 9. cikk (2a) bekezdésében 
és a 10. cikk (1) bekezdésében említett, a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól …-tól/től kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam vége előtt 

jelentést készít a felhatalmazás 

gyakorlásáról. Amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 

akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 

 

Módosítás  46 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 11 pont 

98/70/EK irányelv  

10 a cikk – 3 bekezdés  
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A Tanács álláspontja Módosítás 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 7d. cikk (7) 

bekezdésében és a 10. cikk (1) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott 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) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 7a. cikk (5) 

bekezdésében, a 7b. cikk (3) bekezdésének 

második albekezdésében, a 7d. cikk (1a), 

(5), (6) és (7) bekezdésében, a 8a. cikk (3) 

bekezdésében és a 10. cikk (1) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban meghatározott 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. 

 

Módosítás  47 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 11 pont 

98/70/EK irányelv  

10 a cikk – 5 bekezdés  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(5) A 7d. cikk (7) bekezdése és a 10. cikk 

(1) bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik.”. 

(5) A 7a. cikk (5) bekezdése, a 7b. cikk (3) 

bekezdésének második albekezdése, a 7d. 

cikk (1a), (5), (6) és (7) bekezdése, a 8a. 

cikk (3) bekezdése, a 9. cikk (2a) 

bekezdése és a 10. cikk (1) bekezdése 

értelmében elfogadott, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, 

ha az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését 

követő két hónapon belül sem az Európai 

Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene 

kifogást, illetve ha az említett időtartam 

lejártát megelőzően mind az Európai 

Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta 

a Bizottságot, hogy nem fog kifogást 

emelni. Az Európai Parlament vagy a 

Tanács kezdeményezésére ez az időtartam 

két hónappal meghosszabbodik.”. 



 

PE544.412v02-00 42/87 RR\1051733HU.doc 

HU 

 

Módosítás  48 

A Tanács álláspontja 

1 cikk – 12 pont 

98/70/EK irányelv  

11 cikk – 3 bekezdés  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 

a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 

a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, 

az Európai Bizottság nem fogadhatja el a 

végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 

182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) 

bekezdésének harmadik albekezdését kell 

alkalmazni. 

 

 

 

Módosítás  49 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – -1 pont (új) 

2009/28/EK irányelv  

2 cikk – 2 bekezdés – k pont 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -1. a 2. cikk (2) bekezdésének k) pontja 

helyébe a következő szöveg lép: 

k) „támogatási rendszer”: egy tagállam 

vagy tagállamok egy csoportja által 

alkalmazott olyan eszköz, rendszer vagy 

mechanizmus, amely a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

felhasználására ösztönöz ezen energia 

költségének csökkentésével, az eladási ár 

emelésével, vagy a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

megvásárolt mennyiségének – a megújuló 

energiával kapcsolatos kötelezettség 

bevezetése révén vagy egyéb módon való – 

növelésével. Magában foglalja a beruházási 

„k) „támogatási rendszer”: egy tagállam 

vagy tagállamok egy csoportja által 

alkalmazott olyan eszköz, rendszer vagy 

mechanizmus, amely a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

felhasználására ösztönöz ezen energia 

költségének csökkentésével, az eladási ár 

emelésével, vagy a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

megvásárolt mennyiségének – a megújuló 

energiával kapcsolatos kötelezettség 

bevezetése révén vagy egyéb módon való – 

növelésével. Magában foglalja a beruházási 



 

RR\1051733HU.doc 43/87 PE544.412v02-00 

 HU 

támogatásokat, az adómentességet vagy 

adókedvezményeket, az adóvisszatérítést, a 

megújuló energiával kapcsolatos 

kötelezettséghez kapcsolódó – többek 

között zöld bizonyítványokat alkalmazó – 

támogatási rendszereket, 

támogatásokat, az adómentességet vagy 

adókedvezményeket, az adóvisszatérítést, a 

megújuló energiával kapcsolatos 

kötelezettséghez kapcsolódó – többek 

között zöld bizonyítványokat alkalmazó – 

támogatási rendszereket; a támogatási 

rendszerek nem torzíthatják az ugyanazon 

nyersanyagot hagyományosan felhasználó 

más ipari ágazatok nyersanyagpiacait.” 

 

 

Módosítás  50 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 1 pont 

2009/28/EK irányelv 

2 cikk – 2 bekezdés – p pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

p) »hulladék«: 2008/98/EK európai 

parlamenti és tanácsi irányelv+ 3. cikkének 

1. pontjában szereplő 

fogalommeghatározást kell alkalmazni. 

Nem tartoznak e fogalommeghatározás 

alá az említett fogalommeghatározásnak 

való megfelelés érdekében szándékosan 

módosított vagy szennyezett anyagok; 

p) »hulladék«: a hulladékokról és egyes 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről 

szóló 2008/98/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 3. cikkének 1. pontjában 

meghatározottak szerinti olyan anyag 

vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, 

megválni szándékozik vagy megválni 

köteles, és amelynek státuszát az említett 

irányelv 4. cikkében foglalt 

hulladékhierarchiának vagy valamely 

ennek megfelelő hulladékmegelőzési és 

hulladékgazdálkodási programnak való 

megfelelés tekintetében végzett független 

ellenőrzés és tanúsítás keretében kell 

meghatározni. Nem tartoznak ebbe a 

kategóriába az említett meghatározásnak 

való megfelelés érdekében szándékosan 

módosított vagy szennyezett anyagok; 

 

 

Módosítás  51 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 1 pont 

2009/28/EK irányelv 

2 cikk – 2 bekezdés – s pont 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

s) »nem élelmezési célú cellulóztartalmú 

anyagok«: főként cellulózból és 

hemicellulózból álló, a lignocellulóz-

tartalmú anyagoknál alacsonyabb 

lignintartalmú anyagok olyan anyagok. Ide 

tartozik többek között: élelmiszer- és 

takarmánynövény-maradékanyagok 

(például szalma, kukoricaszár, hüvely és 

héj), alacsony keményítőtartalmú, a fűfélék 

közé tartozó energianövények (például 

vesszős köles, elefántfű, óriásnád), ipari 

maradékanyagok (például olyan 

élelmiszer- és takarmánynövények, 

amelyekből kisajtolták a növényi olajakat, 

kivonták a cukrokat, a keményítőt és a 

fehérjét) és biohulladékból származó 

anyagok; 

s) »nem élelmezési célú cellulóztartalmú 

anyagok«: főként cellulózból és 

hemicellulózból álló, a lignocellulóz-

tartalmú anyagoknál alacsonyabb 

lignintartalmú anyagok olyan anyagok. Ide 

tartozik többek között: élelmiszer- és 

takarmánynövény-maradékanyagok 

(például szalma, kukoricaszár, hüvely és 

héj), alacsony keményítőtartalmú, a fűfélék 

közé tartozó energianövények (például 

lucerna és más nitrogénmegkötő 

növények, az évelő gabona- és 

olajnövények előtt és után termesztett 

takarónövények, kaktusz és egyéb 

Crassulaceae-típusú savanyagcserével 

(CAM) működő növények, perje, vesszős 

köles, elefántfű, óriásnád stb.), ipari 

maradékanyagok (például olyan 

élelmiszer- és takarmánynövények, 

amelyekből kisajtolták a növényi olajakat, 

kivonták a cukrokat, a keményítőt és a 

fehérjét) és biohulladékból származó 

anyagok; 

 

Módosítás  52 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 1 pont 

2009/28/EK irányelv 

2 cikk – t a pont (új)  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 ta) „nem biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásból 

származó üzemanyagok”: a 

bioüzemanyagok kivételével azon 

gáznemű vagy folyékony üzemanyagok, 

amelyek energiatartalma a biomasszától 

eltérő megújuló energiaforrásokból 

származik, amelyek a közlekedés területén 

kerülnek felhasználásra, és amelyek elérik 

az üvegházhatásúgáz-kibocsátásbeli 

megtakarításra vonatkozó 
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minimumértéket, és teljesítik ezen irányelv 

minőségre vonatkozó előírásait. 

 

Módosítás  53 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 1 pont 

2009/28/EK irányelv 

2 cikk – v pont  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

v) » földhasználat közvetett megváltozása 

tekintetében alacsony kockázatot jelentő 

bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók«: azok a 

bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók, amelyek alapanyagai 

nem szerepelnek az VIII. melléklet A. 

részének jegyzékében, vagy szerepelnek 

ugyan az VIII. melléklet A. részének 

jegyzékében, de előállításukra olyan 

rendszer keretében került sor, amely 

mérsékli a bioüzemanyagok és folyékony 

bio-energiahordozók előállításától eltérő 

célokat szolgáló termesztés kiszorítását, és 

amelyek előállítása a 17. cikkben szereplő, 

a bioüzemanyagokra és folyékony bio-

energiahordozókra vonatkozó 

fenntarthatósági kritériumokkal 

összhangban történt. E célból az 

alapanyagoknak csak a terméskiszorítás 

ilyen rendszer révén elért tényleges 

mérséklődésének megfeleltethető 

mennyiségei vehetők figyelembe. E 

rendszerek helyi szintű önálló projektként 

vagy a tagállam vagy harmadik ország 

teljes területére vagy annak egy részére 

kiterjedő szakpolitikai intézkedésként is 

működtethetők. A nem bioüzemanyag 

vagy folyékony bio-energiahordozó 

előállítását szolgáló termesztés kiszorítása 

akkor mérsékelhető, ha a rendszer a 

hatálya alá tartozó területen 

termelékenységnövekedést ér el ahhoz a 

szinthez képest, amely ilyen 

termelékenységjavító rendszer hiányában 

törölve 
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jellemzően megvalósult volna. 

 

 

Módosítás  54 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – a pont 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

Az e bekezdés első albekezdésében említett 

célértékeknek való megfelelés érdekében a 

gabonafélékből és egyéb, keményítőben 

gazdag növényekből, cukor-, illetve 

olajnövényekből előállított 

bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók maximális összesített 

részaránya nem haladhatja meg a (4) 

bekezdés d) pontjában meghatározott 

maximális részaránynak megfelelő 

energiamennyiséget. 

Az e bekezdés első albekezdésében említett 

célértékeknek való megfelelés érdekében a 

gabonafélékből és egyéb, keményítőben 

gazdag növényekből, cukor-, illetve 

olajnövényekből, valamint egyéb, földön 

termesztett energianövényekből előállított 

bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók maximális összesített 

részaránya nem haladhatja meg a (4) 

bekezdés d) pontjában meghatározott 

maximális részaránynak megfelelő 

energiamennyiséget. 

 

 

Módosítás  55 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – a a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 aa) a (4) bekezdés első albekezdésének 

helyébe a következő szöveg lép: 

(4)A tagállamok biztosítják, hogy a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energiának a közlekedés valamennyi 

formájában felhasznált részaránya 2020-

ban legalább az egyes tagállamokban 

közlekedési célra felhasznált végső 

energiafogyasztás 10%-a legyen. 

„(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energiának a közlekedés valamennyi 

formájában felhasznált részaránya 2020-

ban legalább az egyes tagállamokban 

közlekedési célra felhasznált végső 

energiafogyasztás 10%-a legyen. Egy adott 

tagállam eltérhet e célkitűzés elérésétől, 



 

RR\1051733HU.doc 47/87 PE544.412v02-00 

 HU 

ha teljesülnek a következő feltételek: 

 – a tagállam eléri az (1) és (2) 

bekezdésben rögzített célkitűzéseket; 

 – a tagállamban a közlekedési célra 

felhasznált teljes energiafogyasztás nem 

haladja meg a megújuló energiára 

vonatkozó nemzeti cselekvési tervben 

előirányzott mértéket;” 

 

Módosítás  56 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – b pont – i v pont 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – d pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

d) a számlálóban foglalt bioüzemanyagok 

kiszámításánál a gabonafélékből és egyéb, 

keményítőben gazdag növényekből, cukor-

, illetve olajnövényekből előállított 

bioüzemanyagok által képviselt energia-

részarány nem haladhatja meg a 

tagállamokban közlekedési célra 2020-ban 

felhasznált végső energiafogyasztás 7%-át; 

d) a számlálóban foglalt bioüzemanyagok 

kiszámításánál a gabonafélékből és egyéb, 

keményítőben gazdag növényekből, cukor-

, illetve olajnövényekből, valamint egyéb 

földön termesztett energianövényekből 
előállított bioüzemanyagok által képviselt 

energia-részarány nem haladhatja meg a 

tagállamokban közlekedési célra 2020-ban 

felhasznált végső energiafogyasztás 6%-át;  

 

Módosítás  57 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – b pont – i v pont 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

e) a tagállamok törekednek azon 

célkitűzés megvalósítására, hogy a 

területükön elfogyasztott, a IX. melléklet 

A. részében felsorolt alapanyagokból és 

más üzemanyagokból előállított 

bioüzemanyagok mennyisége legalább egy 

bizonyos részarányt elérjen. Ennek 

érdekében minden egyes tagállam 

e) a tagállamok biztosítják, hogy a 

területükön a közlekedés valamennyi 

formájában elfogyasztott, a IX. melléklet 

A. részében felsorolt alapanyagokból és 

más üzemanyagokból előállított 

bioüzemanyagokból származó energia 

részaránya 2020-ban elérje az egyes 

tagállamok közlekedési célú végső 
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meghatároz egy nemzeti célértéket, 

amelyet törekszik elérni. E cél 

tekintetében a referenciaérték a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiának 

2020-ban a közlekedés valamennyi 

formájában való részarány 0,5 

százalékpont energiatartalom 

tekintetében, amely a célt a IX. melléklet 

A. részében felsorolt alapanyagokból 

előállított bioüzemanyagok és az ott 

felsorolt más üzemanyagok 

alkalmazásával kell teljesíteni, amelyek 

esetében az energiatartalom az alábbi f) 

pont és a IX. melléklet A. része értelmében 

kétszeresnek tekintendő. Ezen túlmenően, 

a IX. mellékletben nem szereplő, az 

illetékes nemzeti hatóságok által 

hulladéknak, maradványanyagnak, nem 

élelmezési célú cellulóztartalmú anyagnak 

vagy lignocellulóz-tartalmú anyagnak 

tekintett alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagokat a nemzeti célérték 

teljesítése céljából be lehet számítani 

abban az esetben, ha azokat már a 

2014/…/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv elfogadása előtt, meglévő 

létesítményekben használják. 

energiafogyasztásának legalább 1,25%-át. 

A tagállamok – az alábbi okok közül 

egynek vagy többnek az alapján – a 0,5 

százalékpontos referenciaértéknél 

alacsonyabb nemzeti célértéket is 

meghatározhatnak: 

 

i. objektív tényezők, például a IX. 

melléklet A. részében felsorolt 

alapanyagokból és más üzemanyagokból 

előállított bioüzemanyagok fenntartható 

előállításával kapcsolatos korlátozott 

lehetőségek, illetve az ilyen 

bioüzemanyagoknak a – gazdaságos áron 

– korlátozott beszerezhetősége a piacon, 

figyelembe véve a 2014/…/EU irányelv 3. 

cikkének (1) bekezdésében említett 

bizottsági jelentés megállapításait. 

 

ii. a közlekedési célú üzemanyagok 

nemzeti piacának sajátos technikai vagy 

 

                                                 
 HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv számát. 
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éghajlati jellemzői, például a 

gépjárműpark összetétele és állapota; 

vagy 

iii. olyan nemzeti szakpolitikák, amelyek 

arányos mértékű pénzügyi forrásokat 

irányoznak elő a megújuló 

energiaforrásból előállított energia 

közlekedésben történő alkalmazásának az 

ösztönzésére. 

 

A Bizottság közzéteszi a következőket:  

- a tagállamok nemzeti célértékei és adott 

esetben a nemzeti célértéknek a 

referenciaértéktől való eltérésének az 

indokai, a tagállamok 2014/…/EU 

irányelv+ 4. cikkének (2) bekezdése 

szerinti bejelentései alapján; 

 

- összefoglaló jelentés a tagállamoknak a 

nemzeti célértékeik teljesítése terén elért 

eredményeiről. 

 

__________________  

+ HL: Kérjük, illessze be ezen irányelv 

számát. 

 

 

Módosítás  58 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – b pont – i v pont 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 ea) a tagállamok biztosítják, hogy a 

megújuló forrásokból előállított energia 

benzinben felhasznált részaránya 2020-

ban legalább az egyes tagállamokban 

közlekedési céllal benzinből felhasznált 

végső energiafogyasztás 6,5%-a legyen. 

 

Módosítás  59 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – b pont – i v pont 
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2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés – f pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

f) A IX. mellékletben felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok esetében az 

energiatartalom kétszeresnek tekintendő.  

törölve 

 

Módosítás  60 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – d pont 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 4 bekezdés – 4 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

A IX. melléklet A. részében felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok esetében úgy kell 

tekinteni, hogy az (1), a (2) és az e 

bekezdésében meghatározott célértékek 

teljesítéséhez való hozzájárulásuk az 

energiatartalmuk kétszeresének felel meg.  

A IX. melléklet A. részében felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok esetében úgy kell 

tekinteni, hogy az e bekezdés első 

albekezdésében meghatározott célértékek 

teljesítéséhez való hozzájárulásuk az 

említett mellékletben meghatározott 

szabályoknak megfelelően az 
energiatartalmuk többszörösének felel 

meg.  

 

 

 

Módosítás  61 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – d a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 da) a cikk a következő új bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4a)A Bizottság [egy évvel ezen irányelv 

hatálybalépését követően] ajánlásokat tesz 
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azon kiegészítő intézkedésekre, amelyeket 

a tagállamok megtehetnek a közlekedési 

ágazatban az energiahatékonyság és az 

energiamegtakarítás előmozdítása és 

ösztönzése érdekében. Az ajánlások 

tartalmazzák az egyes intézkedések 

végrehajtásával megtakarítható becsült 

energiamennyiséget. Az egyes tagállamok 

által végrehajtott intézkedéseknek 

megfelelő energiamennyiséget figyelembe 

kell venni a (4) bekezdés második 

albekezdésének b) pontjában említett 

számítás céljából.” 

 

 

Módosítás  62 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – b pont – d b pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 db) a cikk a következő új bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(4b) A (4) bekezdésben rögzített 

célkitűzés elérése érdekében a tagállamok 

csökkentik a közlekedési ágazat teljes 

energiafogyasztását, ezáltal legalább 12%-

kal növelve az ágazat 

energiahatékonyságát a közlekedési 

ágazat 2020. évi teljes 

energiafelhasználásával kapcsolatos 

jelenlegi előrejelzéseikhez képest.” 

 

 

Módosítás  63 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 pont – e pont 

2009/28/EK irányelv 

3 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 

25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 

alapanyagok IX. melléklet A. részében 

foglalt jegyzékének további 

alapanyagokkal való kibővítése céljából, 

azonban a felhatalmazás az alapanyagok 

jegyzékből való eltávolítására nem terjed 

ki. A Bizottság a IX. melléklet A. részének 

jegyzékébe felveendő minden egyes 

alapanyagra vonatkozóan külön 

felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 

el. Mindegyik felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusnak egy, a mindenkori legújabb 

tudományos és technikai haladásról készült 

elemzésen kell alapulnia, amely 

megfelelően figyelembe veszi a 

hulladékhierarchia alapelveit, és 

alátámasztja azt a következtetést, hogy a 

szóban forgó alapanyag nem teremt 

további földterületek bevonása iránti 

igényt, illetve nem jár-e jelentős mértékű 

torzító hatásokkal a (mellék-)termékek, 

hulladékok vagy maradványanyagok 

piacain, továbbá hogy érdemi 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásbeli 

megtakarítást eredményez a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz képest, és nem jár a 

környezetet és a biológiai sokféleséget 

érintő negatív hatások kockázatával.  

A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a 

25a. cikknek megfelelően felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el az 

alapanyagok IX. melléklet A. részében 

foglalt jegyzékének módosítása céljából. A 

Bizottság minden egyes alapanyagra 

vonatkozóan külön felhatalmazáson 

alapuló jogi aktust fogad el. Mindegyik 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak egy, 

a mindenkori legújabb tudományos és 

technikai haladásról készült elemzésen kell 

alapulnia, amely megfelelően figyelembe 

veszi a 2008/98/EK irányelvben 

meghatározott hulladékhierarchia 

alapelveit, és alátámasztja azt a 

következtetést, hogy a szóban forgó 

alapanyag nem teremt további földterületek 

bevonása iránti igényt, illetve nem jár-e 

jelentős mértékű torzító hatásokkal a 

(mellék-)termékek, hulladékok vagy 

maradványanyagok piacain, továbbá hogy 

érdemi üvegházhatásúgáz-kibocsátásbeli 

megtakarítást eredményez a fosszilis 

tüzelőanyagokhoz képest, és nem jár a 

környezetet és a biológiai sokféleséget 

érintő negatív hatások kockázatával. 

 

Módosítás  64 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

4 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 2a) A 4. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(3a) Minden tagállam [ezen irányelv 
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hatálybalépésének időpontja után egy 

évvel] közzéteszi a 3. cikk (4b) 

bekezdésével összhangban meghozni 

kívánt kiegészítő intézkedéseket bemutató 

előrejelző dokumentumot, és erről értesíti 

a Bizottságot.” 

 

 

Módosítás  65 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 2 b pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

4 cikk – 3 b bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 2b) A 4. cikk a következő bekezdéssel 

egészül ki: 

 „(3b) Minden tagállam [az ezen irányelv 

hatálybalépésének időpontja után egy 

évvel] közzéteszi a 3. cikk (4) 

bekezdésének első albekezdésében 

meghatározott célérték teljesítése 

érdekében meghozni kívánt lépéseket 

bemutató előrejelző dokumentumot, és 

erről értesíti a Bizottságot.” 

 

Módosítás  66 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 3 pont  

2009/28/EK irányelv 

5 cikk – 5 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

3) Az 5. cikk (5) bekezdését el kell hagyni. Az 5. cikk (5) bekezdésének utolsó 

mondata helyébe a következő szöveg lép:  

 „A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 25a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a közlekedési célú 

üzemanyagok III. mellékletben 

meghatározott energiatartalmának a 
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tudományos és technikai haladáshoz való 

hozzáigazítása érdekében.” 

 

Módosítás  67 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 5 pont – -a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

17 cikk – 1 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) az (1) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

(1) Tekintet nélkül arra, hogy a 

nyersanyagokat a Közösség területén belül 

vagy kívül termesztették-e, a 

bioüzemanyagokat és a folyékony bio-

energiahordozókat az a), b) és c) pontban 

említett célokra csak abban az esetben 

lehet figyelembe venni, ha azok teljesítik a 

(2)–(6) bekezdésben meghatározott 

fenntarthatósági kritériumokat: 

„(1) Tekintet nélkül arra, hogy a 

nyersanyagokat az Unió területén belül 

vagy kívül termesztették-e, a 

bioüzemanyagokat és a folyékony bio-

energiahordozókat az a), b) és c) pontban 

említett célokra csak abban az esetben 

lehet figyelembe venni, ha azok teljesítik a 

(2)–(7) bekezdésben meghatározott 

fenntarthatósági kritériumokat, és nem 

haladják meg a 3. cikk (4) bekezdése első 

albekezdésének d) pontjában 

meghatározott részarányokat: 

a) az ezen irányelvben a nemzeti 

célkitűzések tekintetében meghatározott 

követelmények teljesítésének mérése; 

 

a) az ezen irányelvben a nemzeti 

célkitűzések tekintetében meghatározott 

követelmények teljesítésének mérése; 

b) a megújuló energiák tekintetében 

fennálló kötelezettségek teljesítésének 

mérése; 

 

b) a megújuló energiák tekintetében 

fennálló kötelezettségek teljesítésének 

mérése; 

c) a bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók fogyasztásáért adható 

pénzügyi támogatásra való jogosultság 

megállapítása. 

c) a bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók fogyasztásáért adható 

pénzügyi támogatásra való jogosultság 

megállapítása. 

A hulladékból és – a mezőgazdasági, 

akvakultúrából származó, halászati és 

erdészeti maradványoktól eltérő – 

maradványokból előállított 

bioüzemanyagoknak és a folyékony bio-

energiahordozóknak azonban csak a (2) 

bekezdésben meghatározott 

A hulladékból és – a mezőgazdasági, 

akvakultúrából származó, halászati és 

erdészeti maradványoktól eltérő – 

maradványokból előállított 

bioüzemanyagoknak és a folyékony bio-

energiahordozóknak azonban csak a (2) és 

a (4a) bekezdésben meghatározott 
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fenntarthatósági kritériumnak kell 

megfelelniük ahhoz, hogy azokat az a), b) 

és c) pontban említett célokhoz figyelembe 

vegyék. 

fenntarthatósági kritériumnak kell 

megfelelniük ahhoz, hogy azokat az a), b) 

és c) pontban említett célokhoz figyelembe 

vegyék.” 

 

Módosítás  68 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 5 pont – b pont 

2009/28/EK irányelv 

17 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

„Az e bekezdés első albekezdése c) pontja 

egységes alkalmazása biztosításának 

érdekében a Bizottság végrehajtási jogi 

aktusokat fogad el, amelyekben 

megállapítja az annak meghatározását 

célzó kritériumokat és földrajzi térségeket, 

hogy mely gyepterületek tartoznak az 

említett pont hatálya alá. Ezeket a 

végrehajtási jogi aktusokat a 25. cikk (3) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárás keretében kell elfogadni.”. 

„A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 25a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el azon kritériumok és földrajzi 

térségek meghatározására, amelyek 

figyelembevételével megállapítható, hogy 

mely gyepterületek tartoznak az első 

albekezdés c) pontjának hatálya alá.”  

 

Módosítás  69 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 5 pont – b a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

17 cikk – 4 a bekezdés (új) 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 ba) a cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 „(4a) Az (1) bekezdés a), b) és c) 

pontjában említett célok tekintetében 

figyelembe vett bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók nem 

készülhetnek olyan hulladékokból, 

amelyek a 2008/98/EK irányelv 11. cikke 

(2) bekezdésének megfelelően 

újrahasznosítási és újrafeldolgozási 
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célértékek alá tartoznak. A tagállamok 

biztosítják, hogy a 2008/98/EK irányelv 

hatálya alá tartozó hulladékoknak és 

maradékanyagoknak az (1) bekezdés a), 

b) és c) pontjában említett célokból 

figyelembe vett bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók 

előállítására való felhasználása 

megfeleljen az említett irányelv (4) 

bekezdésében meghatározott 

hulladékhierarchiának. A tagállamok 

emellett a regionális és helyi gazdasági és 

technológiai körülményekre figyelemmel 

kellő módon figyelembe veszik a 

lépcsőzetes hasznosítás elvét.” 

 

 

Módosítás  70 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 5 pont – b b pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

17 cikk – 4 b bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 bb) a cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 „(4b) Az (1) bekezdés a), b) és c) 

pontjában említett célok tekintetében 

figyelembe vett bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók csak 

akkor állíthatók elő termőföldről 

származó nyersanyagokból, ha harmadik 

felek földhasználatttal és -birtoklással 

kapcsolatos jogait – többek között a 

harmadik felek képviseleti szerveinek 

együttműködése mellett a harmadik felek 

szabad, előzetes és tájékozott 

beleegyezésének megszerzése révén – 

tiszteletben tartják.” 
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Módosítás  71 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 6 pont – -a) pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

18 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 -a) a cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 „(2a) Az Eurostat részletes kereskedelmi 

vonatkozású információkat gyűjt és tesz 

közzé az élelmiszernövényekből, például a 

gabonafélékből és más, magas 

keményítőtartalmú növényekből, 

cukornövényekből és olajnövényekből 

előállított bioüzemanyagokról. A 

rendelkezésre álló információknak az 

etanol és a biodízel szerint is bontott 

kereskedelmi adatoknak kell lenniük, 

mivel a jelenlegi adatokat összesített 

formában, az etanol- és biodízel-

behozatalt és -kivitelt bioüzemanyagként 

címkéző egyetlen adatkészletben teszik 

közzé. A behozatali és kiviteli adatoknak 

tartalmazniuk kell a tagállamok által 

importált és felhasznált bioüzemanyagok 

típusait és mennyiségét. Az adatok 

megadják a származási országot vagy az e 

termékeket az Unióba exportáló országot 

is. A biotakarmányok és félkész termékek 

behozatalára és kivitelére vonatkozó 

adatok minőségét javítani kell úgy, hogy 

az Eurostat információkat gyűjt és tesz 

közzé a takarmányok kiviteléről, típusáról 

és származási országáról, ideértve a belső 

forgalomba hozott takarmányokat vagy a 

félkész termékként forgalmazott 

takarmányokat is.” 

 

 

Módosítás  72 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 6 pont – d pont 
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2009/28/EK irányelv 

18 cikk – 6 bekezdés – 7 albekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

A tagállamok a nemzeti rendszerüket 

bejelenthetik Bizottságnak. A Bizottság e 

rendszereket elsőbbséggel értékeli. Az ily 

módon bejelentett nemzeti rendszerek az 

ezen irányelv által meghatározott 

feltételeknek való megfelelésére vonatkozó 

határozatot – a bioüzemanyagokra és a 

folyékony bio-energiahordozókra 

vonatkozó fenntarthatósági kritériumok 

teljesülésének ellenőrzésére szolgáló 

rendszerek kölcsönös két- és többoldalú 

elismerésének a megkönnyítése érdekében 

– a 25. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. Amennyiben a határozat 

kedvező, az e cikkel összhangban 

létrehozott rendszerek nem utasíthatják el 

az adott tagállamok rendszereinek 

kölcsönös elismerését. 

A tagállamok a nemzeti rendszerüket 

bejelenthetik Bizottságnak. A Bizottság e 

rendszereket elsőbbséggel értékeli. Az ily 

módon bejelentett nemzeti rendszerek az 

ezen irányelv által meghatározott 

feltételeknek való megfelelésére vonatkozó 

határozatot – a bioüzemanyagokra és a 

folyékony bio-energiahordozókra 

vonatkozó fenntarthatósági kritériumok 

teljesülésének ellenőrzésére szolgáló 

rendszerek kölcsönös két- és többoldalú 

elismerésének a megkönnyítése érdekében 

– a 25. cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni. 

 

Módosítás  73 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 6 pont – e pont 

2009/28/EK irányelv 

18 cikk – 8 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

„(8) Valamely tagállam kérelmére vagy 

saját kezdeményezése alapján a Bizottság 

megvizsgálja valamely bioüzemanyag-

forrás tekintetében a 17. cikk alkalmazását, 

és a kérelem beérkezésétől számított hat 

hónapon belül – a 25. cikk (3) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően – határozatot hoz 

arról, hogy az érintett tagállam a szóban 

forgó forrásból származó bioüzemanyagot 

figyelembe veheti-e a 17. cikk (1) 

bekezdésének alkalmazásában.”.  

„(8) Valamely tagállam kérelmére vagy 

saját kezdeményezése alapján a Bizottság 

megvizsgálja valamely bioüzemanyag- 

vagy folyékony bioenergiahordozó-forrás 
tekintetében a 17. cikk alkalmazását, és a 

kérelem beérkezésétől számított hat 

hónapon belül – a 25. cikk (3) 

bekezdésében említett vizsgálóbizottsági 

eljárásnak megfelelően – határozatot hoz 

arról, hogy az érintett tagállam a szóban 

forgó forrásból származó bioüzemanyagot 

vagy folyékony bio-energiahordozót 
figyelembe veheti-e a 17. cikk (1) 
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bekezdésének alkalmazásában.” 

 

Módosítás  74 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 7 pont – -a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

19 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

 -a) a cikk a következő bekezdéssel egészül 

ki: 

 „(1a) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 25a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el a nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásból származó üzemanyagok 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

kiszámítására szolgáló, valamint szén-

dioxid-leválasztásra és hasznosításra 

irányuló eljárás V. mellékletbe való 

beillesztése tekintetében. E 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

2016. június 30-ig el kell fogadni.”   

 

Módosítás  75 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 7 pont – a pont 

2009/28/EK irányelv 

19 cikk – 5 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(5) A Bizottság legkésőbb 2012. december 

31-ig, majd ezt követően kétévente 

jelentést készít az V. melléklet B. és E. 

részében szereplő becsült jellemző és 

alapértelmezett értékekről, különös 

figyelmet fordítva a közlekedésből és a 

feldolgozásból származó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásra. 

(5) A Bizottság legkésőbb 2012. december 

31-ig, majd ezt követően kétévente 

jelentést készít és tesz közzé az V. 

melléklet B. és E. részében szereplő 

becsült jellemző és alapértelmezett 

értékekről, különös figyelmet fordítva a 

közlekedésből és a feldolgozásból 

származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásra. 

Amennyiben az első albekezdésben Amennyiben az első albekezdésben 
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említett jelentésekben foglaltak azt jelzik, 

hogy az V. melléklet B. és E. részében 

szereplő becsült jellemző és 

alapértelmezett értékeket a legfrissebb 

tudományos eredmények alapján esetleg ki 

kell igazítani, a Bizottság adott esetben 

jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak.”; 

említett jelentésekben foglaltak azt jelzik, 

hogy az V. melléklet B. és E. részében 

szereplő becsült jellemző és 

alapértelmezett értékeket a legfrissebb 

tudományos eredmények alapján ki kell 

igazítani, a Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 25a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el ezen értékek korrekciója 

tekintetében.”; 

 

Módosítás  76 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 7 pont – b pont 

2009/28/EK irányelv 

19 cikk – 6 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

b) a (6) bekezdést el kell hagyni; b) a (6) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

 „(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 25a. 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 értékeknek az elérhető legjobb 

tudományos bizonyítékokon alapuló 

felülvizsgálata révén.  

 A Bizottság a földhasználat közvetett 

megváltozásához kapcsolódó ezen értékek 

felbecsüléséhez használt gazdasági 

modellek értékelése céljából 

felülvizsgálatában a legfrissebb 

rendelkezésre álló, a modellezési 

eredményeket befolyásoló 

kulcsfontosságú feltételezésekkel 

kapcsolatos információkat is felhasználja, 

többek közt a mezőgazdasági 

terméshozamok és termelékenység 

tekintetében mért tendenciákat, a 

társtermékek hozzárendelését, a 
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megfigyelt globális fölhasználat-változást 

és az erdőirtás arányát. A Bizottság 

biztosítja, hogy az érdekelt feleket 

bevonják a szóban forgó felülvizsgálati 

folyamatba. Az első ilyen felülvizsgálatot 

legkésőbb 2016. június 30-ig el kell 

végezni. 

 A Bizottság adott esetben a földhasználat 

közvetett megváltozásához kapcsolódó új 

értékeket javasol a kategóriák további 

bontásával, figyelembe veszi a 

nyersanyagok szállításához kapcsolódó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ha új 

bioüzemanyag-alapanyagok jelennének 

meg a piacon, további értékeket határoz 

meg, valamint megállapítja a földön 

termesztett energianövényekből származó 

alapanyagokra vonatkozó tényezőket. 

 

Módosítás  77 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 7 pont – c pont 

2009/28/EK irányelv 

19 cikk – 7 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

„(7) A Bizottság rendszeresen 

felülvizsgálja az V. mellékletet azzal a 

céllal, hogy – amennyiben indokolt – 

beillessze az ugyanezen vagy más 

nyersanyagok esetében alkalmazandó, 

további bioüzemanyag-előállítási módokra 

vonatkozó értékeket. A felülvizsgálat 

során mérlegeli az V. melléklet C. 

részében meghatározott módszertan 

módosítását is, különösen az alábbiak 

tekintetében: 

„(7) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 

hogy a 25a. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 

fogadjon el az V. melléklet tudományos és 

műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása 

érdekében, többek között olyan értékek 

hozzáadásával, amelyek az ugyanezen 

vagy más nyersanyagok esetében 

alkalmazható újabb bioüzemanyag-

előállítási módokra vonatkoznak, valamint 

a C. részben foglalt módszertan 

módosításával.  

 Az V. mellékletben foglalt alapértelmezett 

értékek és módszertan tekintetében 

különös figyelmet kell fordítani az 

alábbiakra: 

– a hulladékok és a maradékanyagok – a hulladékok és a maradékanyagok 
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számításba vételének módszere, számításba vételének módszere, 

 

– a társtermékek számításba vételének 

módszere, 

– a társtermékek számításba vételének 

módszere, 

– a kogeneráció számításba vételének 

módszere; valamint 

– a kogeneráció számításba vételének 

módszere; valamint 

– a mezőgazdasági haszonnövény-

maradványok társtermékként való 

elismerése. 

– a mezőgazdasági haszonnövény-

maradványok társtermékként való 

elismerése. 

A hulladék növényi vagy állati eredetű 

olajból készült biodízelre vonatkozó 

alapértelmezett értékeket a lehető 

leghamarabb felül kell vizsgálni. 

Amennyiben a felülvizsgálat 

eredményeként a Bizottság azt állapítja 

meg, hogy az V. mellékletet ki kell 

egészíteni, a Bizottságot felhatalmazást 

kap a 25a. cikk szerinti, felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására, az V. 

melléklet A., B., D. és E. részében 

szereplő, becsült jellemző és 

alapértelmezett értékek kiegészítése – de 

nem törlése vagy módosítása – érdekében, 

azon bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók előállításának módjai 

tekintetében, amelyekre vonatkozóan az 

említett melléklet még nem tartalmaz 

konkrét értékeket.”; 

A hulladék növényi vagy állati eredetű 

olajból készült biodízelre vonatkozó 

alapértelmezett értékeket a lehető 

leghamarabb felül kell vizsgálni. 

 

Módosítás  78 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 7 pont – d pont 

2009/28/EK irányelv 

19 cikk – 8 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

d) a (8) bekezdés helyébe a következő 

szöveg lép: 

d) a (8) bekezdést el kell hagyni.  

„(8) Az V. melléklet C. része 9. pontja 

egységes alkalmazásának biztosítása 

érdekében, amennyiben szükséges, a 

Bizottság részletes műszaki előírásokat és 

fogalommeghatározásokat megállapító 
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végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el. 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 25. 

cikk (3) bekezdésében említett 

vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell 

elfogadni.”. 

 

Módosítás  79 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 9 pont – -a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés  

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 -a) a 22. cikk (1) bekezdésének első 

albekezdése helyébe a következő szöveg 

lép: 

(1) Minden tagállam 2011. december 31-ig, 

majd ezt követően kétévente a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

előmozdítása és használata terén elért 

előrehaladásról szóló jelentést küld a 

Bizottságnak. A hatodik, 2021. december 

31-ig benyújtandó jelentés lesz az utolsó. 

„(1) Minden tagállam 2011. december 31-

ig, majd ezt követően kétévente a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

előmozdítása és használata terén elért 

előrehaladásról szóló jelentést küld a 

Bizottságnak.”; 

 

 

Módosítás  80 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 9 pont – a pont 

2009/28/EK irányelv 

22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – i pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

i) a IX. mellékletben felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok fejlesztése és részaránya, 

és ennek kapcsán egy fenntarthatósági 

szempontokra összpontosító erőforrás-

elemzés az élelmezési és takarmányozási 

célú növények termesztésének a 

bioüzemanyag-előállítással való 

helyettesítéséből fakadó hatásokhoz 

i) a IX. mellékletben felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok fejlesztése és részaránya, 

és ennek kapcsán egy fenntarthatósági 

szempontokra összpontosító erőforrás-

elemzés az élelmezési és takarmányozási 

célú növények termesztésének a 

bioüzemanyag-előállítással való 

helyettesítéséből fakadó hatásokhoz 
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kapcsolódóan, amely megfelelően 

figyelembe veszi a hulladékokról szóló 

2008/98/EK irányelvben megállapított 

hulladékhierarchiát, a biomassza 

lépcsőzetes felhasználásának elvét, továbbá 

a talajban a szükséges szénkészlet 

fenntartásával, valamint a talajminőségnek 

és az ökoszisztémák minőségének a 

megőrzésével kapcsolatos szempontokat; 

kapcsolódóan, amely megfelelően 

figyelembe veszi a 2008/98/EK 

irányelvben megállapított 

hulladékhierarchiát, a regionális és helyi 

gazdasági és technológiai körülményekre 

is figyelemmel a biomassza lépcsőzetes 

felhasználásának elvét, továbbá a talajban a 

szükséges szénkészlet fenntartásával, 

valamint a talajminőségnek és az 

ökoszisztémák minőségének a 

megőrzésével kapcsolatos szempontokat; 

 

Módosítás  81 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 9 a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

22 cikk – 2 bekezdés 

 

Hatályos szöveg Módosítás 

 9a. A 22. cikk (2) bekezdésének helyébe a 

következő szöveg lép: 

(2) A bioüzemanyagok használatának 

betudható várható nettó üvegházhatású 

gázkibocsátás-megtakarítás becsléséhez a 

tagállam az (1) bekezdésben említett 

jelentések céljára felhasználhatja az V. 

melléklet A. és B. részében megadott 

jellemző értéket. 

(2) A bioüzemanyagok használatának 

betudható várható nettó üvegházhatású 

gázkibocsátás-megtakarítás becsléséhez a 

tagállam az (1) bekezdésben említett 

jelentések céljára felhasználhatja az V. 

melléklet A. és B. részében megadott 

jellemző értéket, amelyhez hozzáadja a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátásoknak a VIII. 

mellékletben foglalt, becsült értékeit. 

 

Módosítás  82 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 10 pont – b pont 

2009/28/EK irányelv 

23 cikk – 4 bekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

„(4) A bioüzemanyagok és folyékony bio- „(4) A bioüzemanyagok és folyékony bio-
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energiahordozók használatának betudható 

üvegházhatású gázkibocsátás-

megtakarításról szóló jelentésében a 

Bizottság a tagállamok által a 22. cikk (1) 

bekezdésének o) pontjával összhangban 

bejelentett értékeket veszi figyelembe, 

ideértve a VIII. melléklet szerinti, a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő gázkibocsátás becsült előzetes 

középértékeit és az e becslésekhez tartozó, 

az érzékenységi elemzés alapján 

megállapított tartományt. A Bizottság 

közzéteszi a földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő gázkibocsátás 

becsült előzetes értékeit, valamint az e 

becslésekhez tartozó, az érzékenységi 

elemzés alapján megállapított 

tartományra vonatkozó adatokat.   

Ezenfelül a Bizottság értékeli, hogy a 

közvetlen kibocsátás-megtakarításra 

vonatkozó becslés változna-e és milyen 

irányban, ha behelyettesítési módszer 

alkalmazásának keretében számba vennék 

a társtermékeket is”; 

energiahordozók használatának betudható 

üvegházhatású gázkibocsátás-

megtakarításról szóló jelentésében a 

Bizottság a tagállamok által a 22. cikk (1) 

bekezdésének o) pontjával összhangban 

bejelentett értékeket veszi figyelembe, 

ideértve a VIII. melléklet szerinti, a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő gázkibocsátás becsült értékeit. A 

Bizottság közzéteszi a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő 

gázkibocsátás becsült értékeit. Ezenfelül a 

Bizottság értékeli, hogy a közvetlen 

kibocsátás-megtakarításra vonatkozó 

becslés változna-e és milyen irányban, ha 

behelyettesítési módszer alkalmazásának 

keretében számba vennék a társtermékeket 

is”; 

 

Módosítás  83 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 10 pont – c pont 

2009/28/EK irányelv 

23 cikk – 5 bekezdés – e pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

e) a IX. mellékletben felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok hozzáférhetősége és 

fenntarthatósága, és ennek kapcsán az 

élelmezési és takarmányozási célú 

növények termesztésének a bioüzemanyag-

előállítással való helyettesítéséből fakadó 

hatások értékelése, megfelelően 

figyelembe véve a 2008/98/EK irányelvben 

megállapított hulladékhierarchiát, a 

biomassza lépcsőzetes felhasználásának 

elvét, továbbá a talajban a szükséges 

szénkészlet fenntartásával, valamint a 

e) a IX. mellékletben felsorolt 

alapanyagokból előállított 

bioüzemanyagok hozzáférhetősége és 

fenntarthatósága, és ennek kapcsán az 

élelmezési és takarmányozási célú 

növények termesztésének a bioüzemanyag-

előállítással való helyettesítéséből fakadó 

hatások értékelése, megfelelően 

figyelembe véve a 2008/98/EK irányelvben 

megállapított hulladékhierarchiát, a 

regionális és helyi gazdasági és 

technológiai körülményekre is 

figyelemmel a biomassza lépcsőzetes 
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talajminőségnek és az ökoszisztémák 

minőségének a megőrzésével kapcsolatos 

szempontokat; valamint 

felhasználásának elvét, továbbá a talajban a 

szükséges szénkészlet fenntartásával, 

valamint a talajminőségnek és az 

ökoszisztémák minőségének a 

megőrzésével kapcsolatos szempontokat; 

valamint 

 

Módosítás  84 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 10 pont – c pont 

2009/28/EK irányelv 

23 cikk – 5 bekezdés – f pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

f) értékelés arról, hogy a földhasználat 

közvetett megváltozásából fakadó 

kibocsátások becsléséhez alapul vett 

elemzésben azonosított bizonytalansági 

tartomány csökkenthető-e, illetve hogy 

figyelembe lehet-e venni az uniós 

szakpolitikák – mint például a 

környezetvédelmi, az éghajlat- és az 

agrárpolitika – lehetséges hatásait.”; 

(f) a földhasználat közvetett megváltozása 

a bioüzemanyagok valamennyi előállítási 

módja vonatkozásában, és ezen belül 
értékelés arról, hogy a földhasználat 

közvetett megváltozásából fakadó 

kibocsátások becsléséhez alapul vett 

elemzésben azonosított bizonytalansági 

tartomány csökkenthető-e, illetve hogy 

figyelembe lehet-e venni az uniós 

szakpolitikák – mint például a 

környezetvédelmi, az éghajlat- és az 

agrárpolitika – lehetséges hatásait.”; 

 

Módosítás  85 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 11 pont 

2009/28/EK irányelv 

25 cikk – 3 bekezdés 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 

a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 

a 182/2011/EU rendelet 5. cikkét kell 

alkalmazni. 

Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, 

az Európai Bizottság nem fogadhatja el a 

végrehajtási jogi aktus tervezetét, és a 

182/2011/EU rendelet 5. cikke (4) 
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bekezdésének harmadik albekezdését kell 

alkalmazni. 

 

Módosítás  86 

A Tanács álláspontja 

2 cikk – 12 pont 

2009/28/EK irányelv 

25 a cikk  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

„25a. cikk „25a. cikk 

A felhatalmazás gyakorlása A felhatalmazás gyakorlása 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 

cikk határozza meg. 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozóan a Bizottság 

részére adott felhatalmazás feltételeit ez a 

cikk határozza meg. 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (5) 

bekezdésében és a 19. cikk (7) 

bekezdésében említett, a felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusok elfogadására 

vonatkozó felhatalmazása ötéves 

időtartamra szól … kezdődő hatállyal. 

(2) A Bizottságnak a 3. cikk (5) 

bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében, 

a 17. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk 

(1a) bekezdésében, a 19. cikk (5) 

bekezdésében, a 19. cikk (6) bekezdésében 
és a 19. cikk (7) bekezdésében említett, a 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 

elfogadására vonatkozó felhatalmazása 

ötéves időtartamra szól …+ kezdődő 

hatállyal. A Bizottság legkésőbb kilenc 

hónappal az ötéves időtartam vége előtt 

jelentést készít a felhatalmazás 

gyakorlásáról. Amennyiben az Európai 

Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a 

meghosszabbítást legkésőbb három 

hónappal az egyes időtartamok vége előtt, 

akkor a felhatalmazás hallgatólagosan 

meghosszabbodik a korábbival megegyező 

időtartamra. 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 3. cikk (5) 

bekezdésében és a 19. cikk (7) 

bekezdésében említett felhatalmazást. A 

visszavonásról szóló határozat megszünteti 

az abban megjelölt felhatalmazást. A 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács 

bármikor visszavonhatja a 3. cikk (5) 

bekezdésében, az 5. cikk (5) bekezdésében, 

a 17. cikk (3) bekezdésében, a 19. cikk 

(1a) bekezdésében, a 19. cikk (5) 

bekezdésében, a 19. cikk (6) bekezdésében 

                                                 
 HL: Kérjük illesszék be ezen irányelv hatálybalépésének dátumát. 
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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. 

és a 19. cikk (7) bekezdésében említett 

felhatalmazást. 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. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló 

jogi aktus elfogadását követően 

haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. 

(5) A 3. cikk (5) bekezdése és a 19. cikk 

(7) bekezdése értelmében elfogadott, 

felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak 

akkor lép hatályba, ha az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi 

aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik.”. 

(5) A 3. cikk (5) bekezdése, az 5. cikk (5) 

bekezdése, a 17. cikk (3) bekezdése, a 19. 

cikk (1a) bekezdése, a 19. cikk (5) 

bekezdése, a 19. cikk (6) bekezdése és a 

19. cikk (7) bekezdése értelmében 

elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi 

aktus csak akkor lép hatályba, ha az 

Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 

jogi aktusról való értesítését követő két 

hónapon belül sem az Európai Parlament, 

sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, 

illetve ha az említett időtartam lejártát 

megelőzően mind az Európai Parlament, 

mind a Tanács arról tájékoztatta a 

Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. 

Az Európai Parlament vagy a Tanács 

kezdeményezésére ez az időtartam két 

hónappal meghosszabbodik.”. 

 

Módosítás  87 

A Tanács álláspontja 

3 cikk 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(1) A Bizottság legkésőbb … -ig jelentést 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak, amelyben többek között 

felméri, hogy az uniós piacon 2020-ra 

(1) A Bizottság legkésőbb 2016. december 

31-ig jelentést nyújt be az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben 

többek között felméri, hogy az uniós 

                                                 
 HL: Kérjük illesszék be a dátumot: egy évvel ezen irányelv hatálybalépését követően. 
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rendelkezésre áll-e a földterület használatát 

nem igénylő alapanyagokból és nem 

élelmiszernövényekből előállított 

költséghatékony bioüzemanyagok 

szükséges mennyisége – kitérve arra, hogy 

ezek fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében szükség van-e további 

kritériumokra –, valamint áttekinti a 

bioüzemanyagok és a folyékony bio-

energiahordozók előállítása tekintetében a 

földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátással 

kapcsolatos legmegbízhatóbb tudományos 

eredményeket. A jelentéssel együtt adott 

esetben be kell nyújtani olyan további 

intézkedésekre irányuló javaslatokat, 

amelyek figyelembe veszik a gazdasági, a 

társadalmi és a környezeti 

megfontolásokat. A 98/70/EK irányelv V. 

melléklete és a 2009/28/EK irányelv VIII. 

melléklete kiigazítása céljából a 

jelentésben adott esetben meg kell 

határozni a földhasználat közvetett 

megváltozása tekintetében alacsony 

kockázatot jelentő bioüzemanyagok és 

folyékony bio-energiahordozók 

azonosítására és tanúsítvánnyal való 

ellátására vonatkozó kritériumokat is. 

 

piacon 2020-ra rendelkezésre áll-e a 

földterület használatát nem igénylő 

alapanyagokból és nem 

élelmiszernövényekből előállított 

költséghatékony bioüzemanyagok 

szükséges mennyisége – kitérve arra, hogy 

ezek fenntarthatóságának biztosítása 

érdekében szükség van-e további 

kritériumokra –, illetve ezek környezeti, 

gazdasági és társadalmi hatásait, valamint 

áttekinti a bioüzemanyagok és a folyékony 

bio-energiahordozók előállítása 

tekintetében a földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő üvegházhatásúgáz-

kibocsátással kapcsolatos legmegbízhatóbb 

tudományos eredményeket. A jelentéssel 

együtt adott esetben be kell nyújtani olyan 

további intézkedésekre irányuló 

javaslatokat, amelyek figyelembe veszik a 

gazdasági, a társadalmi és a környezeti 

megfontolásokat. 

(2) 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. Ezzel 

összefüggésben a jelentésbe bele kell 

foglalni a bioüzemanyagok és a folyékony 

bio-energiahordozók előállításával 

összefüggő, a földhasználat közvetett 

megváltozásából fakadó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátások 

modellezése során nyert eredményeket 

(2) A Bizottság a legfrissebb irányadó 

tudományos bizonyítékok alapján 

legkésőbb 2017. december 31-ig 

jelentésben beszámol az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak a 

következőkről: 
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befolyásoló legfőbb feltételezésekhez 

kapcsolódó mindenkori legfrissebb 

információkat is, ideértve a mezőgazdasági 

terméshozamok és termelékenység 

tekintetében mért tendenciákat, a 

társtermékek hozzárendelését, a megfigyelt 

globális földhasználat-változást és az 

erdőirtás arányát, valamint az uniós 

szakpolitikák – mint például a 

környezetvédelmi, az éghajlat- és az 

agrárpolitika – lehetséges hatásait, és a 

felülvizsgálati folyamatba be kell vonni az 

érdekelt feleket is. E jelentésben meg kell 

vizsgálni továbbá az olyan, a 

földhasználat közvetett megváltozása 

tekintetében alacsony kockázatot jelentő 

bioüzemanyagok és bio-energiahordozók 

tanúsítási rendszerei kapcsán 

bekövetkezett fejleményeket is, amely 

bioüzemanyagok és bio-energiahordozók 

szerepelnek ugyan a 98/70/EK irányelv V. 

mellékletében és a 2009/28/EK irányelv 

VIII. mellékletében, de a projektszintű 

kockázatmérséklő intézkedések révén a 

földhasználat közvetett megváltozásának 

alacsony kockázata mellett kerülnek 

előállításra, továbbá a jelentésben ki kell 

térni az említett rendszerek 

hatékonyságára is. 

 a) az ezzel az irányelvvel bevezetett 

intézkedések hatékonyságát a 

bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók előállításával 

összefüggésben a földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő ÜHG-kibocsátás 

korlátozása tekintetében. Ezzel 

összefüggésben a jelentésbe bele kell 

foglalni a bioüzemanyagok és a folyékony 

bio-energiahordozók előállításával 

összefüggő, a földhasználat közvetett 

megváltozásából fakadó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátások 

modellezésének értékelésére szolgáló 

mindenkori legfrissebb információkat is, 

ideértve a mezőgazdasági terméshozamok 

és termelékenység tekintetében mért 

tendenciákat, a társtermékek 
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hozzárendelését, a megfigyelt globális 

földhasználat-változást és az erdőirtás 

arányát, valamint az uniós szakpolitikák – 

mint például a környezetvédelmi, az 

éghajlat- és az agrárpolitika – lehetséges 

hatásait, és a felülvizsgálati folyamatba be 

kell vonni az érdekelt feleket is. 

 b) a földhasználatot nem igénylő 

alapanyagokból és nem 

élelmiszernövényekből előállított 

bioüzemanyagok számára biztosított, a 

2009/28/EK irányelv 3. cikke (4) 

bekezdésének d) pontja szerinti ösztönzők 

hatékonyságát; 

 c) a bioüzemanyagok és folyékony bio-

energiahordozók előállításának a 

biomasszát felhasználó egyéb ágazatok 

számára rendelkezésre álló erőforrásokra 

gyakorolt hatását; 

 d) a tagállamok által a 2009/28/EK 

irányelv 3. cikkének (5) bekezdése alapján 

készített jelentések fényében a csalások 

megelőzése és a velük szembeni fellépés 

céljából hozott intézkedések 

hatékonyságát; 

 e) kritériumok meghatározásának 

lehetőségét az olyan rendszerek keretében 

előállított bioüzemanyagok és folyékony 

bio-energiahordozók azonosítására és 

tanúsítvánnyal való ellátására, amelyek 

mérséklik a nem bioüzemanyag-előállítási 

célokat szolgáló termesztés kiszorítását, és 

megfelelnek a 98/70/EK és a 2009/28/EK 

irányelvben meghatározott 

fenntarthatósági kritériumoknak, adott 

esetben a 98/70/EK irányelv V. 

mellékletének és a 2009/28/EK irányelv 

VIII. mellékletének aktualizálása céljából. 

Az első albekezdésben említett jelentéshez 

adott esetben jogalkotási javaslatot kell 

csatolni, amely a legkiválóbb tudományos 

eredmények alapján a földhasználat 

közvetett megváltozásából eredő, 

kiigazított becsült üvegházhatásúgáz-

kibocsátás tényezőit beilleszti a megfelelő 

fenntarthatósági kritériumok közé, 

Az első albekezdésben említett jelentéshez 

adott esetben jogalkotási javaslatokat kell 

csatolni, amelyek a legkiválóbb 

tudományos eredmények alapján: 
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másrészt csatolni kel hozzá egy, a 

földterület használatát nem igénylő 

alapanyagokból és nem élelmezési célú 

terményekből előállított bioüzemanyagok 

számára biztosított, a 2009/28/EK irányelv 

3. cikkének (4) bekezdése szerinti 

ösztönzők hatékonyságáról készített 

áttekintést. A jelentés részeként a 

Bizottság a tagállamok által a 2009/28/EK 

irányelv 3. cikkének (5) bekezdése alapján 

készített jelentések fényében értékeli a 

csalások megelőzése és a velük szembeni 

fellépés céljából hozott intézkedések 

hatékonyságát, és adott esetben 

javaslatokat nyújt be a további, többek 

között uniós szinten meghozandó 

intézkedésekre vonatkozóan. 

 a) a földhasználat közvetett 

megváltozásából eredő, kiigazított becsült 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás tényezőit 

beillesztik a 98/70/EK és a 2009/28/EK 

irányelvben meghatározott megfelelő 

fenntarthatósági kritériumok közé;  

 b) megfelelő fenntarthatósági 

kritériumokat vezetnek be a 

földhasználatot nem igénylő 

alapanyagokból és nem 

élelmiszernövényekből előállított 

bioüzemanyagokra vonatkozóan; 

 c) további, többek között uniós szinten 

meghozandó intézkedéseket vezetnek be a 

csalások megelőzése és a velük szembeni 

fellépés céljából; 

 d) technológiasemleges módon 

támogatják a fenntartható fejlett 

bioüzamanyagokat 2020 után, az éghajlat- 

és energiapolitika 2030-ig szóló keretével 

összefüggésben, ezen belül felülvizsgálják 

a 98/70/EK irányelv célértékeit, 

bevezetnek egy 2020 utánra szóló 

üvegházhatásúgáz-csökkentési ütemtervet, 

és megvizsgálják a fejlett 

bioüzemanyagokra vonatkozó, a 98/70/EK 

irányelv fenntarthatósági kritériumainak 

megfelelő uniós szintű keverési 

követelmény 2020 utáni bevezetésének 
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lehetőségét. 

(3) A Bizottság – amennyiben az a 

98/70/EK irányelv 7c. cikke (6) 

bekezdésének második albekezdése és a 

2009/28/EK irányelv 18. cikke (6) 

bekezdésének második albekezdése szerinti 

önkéntes rendszerek keretében készített 

jelentések alapján indokolt – javaslatot 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az említett irányelvek önkéntes 

rendszerekhez kapcsolódó 

rendelkezéseinek a legjobb gyakorlat 

elősegítése céljából történő módosítása 

céljából. 

(3) A Bizottság – amennyiben az a 

98/70/EK irányelv 7c. cikke (6) 

bekezdésének második albekezdése és a 

2009/28/EK irányelv 18. cikke (6) 

bekezdésének második albekezdése szerinti 

önkéntes rendszerek keretében készített 

jelentések alapján indokolt – javaslatot 

nyújt be az Európai Parlamentnek és a 

Tanácsnak az említett irányelvek önkéntes 

rendszerekhez kapcsolódó 

rendelkezéseinek a legjobb gyakorlat 

elősegítése céljából történő módosítása 

céljából. 

__________________  

+ HL:  kérjük, illessze be a dátumot: egy 

évvel ezen irányelv hatálybalépését 

követően. 

 

 

Módosítás  88 

A Tanács álláspontja 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb …+. E rendelkezésekről 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 

törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek 

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 

legkésőbb …+. E rendelkezésekről 

haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot. 

_________ _________ 

+ HL:  kérjük, illessze be a dátumot: 24 

hónnappal ezen irányelv elfogadását 

követően. 

+ HL:  kérjük, illessze be a dátumot: 12 

hónnappal ezen irányelv elfogadását 

követően. 

 

Módosítás  89 

A Tanács álláspontja 

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 
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A Tanács álláspontja Módosítás 

A tagállamok 2020-ban jelentést tesznek a 

Bizottságnak a 2009/28/EK irányelv 3. 

cikke (4) bekezdésének e) pontjával 

összhangban meghatározott nemzeti 

célértékeik teljesítése terén elért 

eredményekről, és megjelölik az esetleges 

elmaradások okait. 

A tagállamok 2020-ban jelentést tesznek a 

Bizottságnak a 2009/28/EK irányelv 3. 

cikke (4) bekezdésének e) pontjával 

összhangban meghatározott nemzeti 

célértékeik teljesítése terén elért 

eredményekről. 

 

Módosítás  90 

A Tanács álláspontja 

I melléklet – 1 pont  

98/70/EK irányelv 

IV melléklet – C rész – 7 pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

1. A IV. melléklet C. részének 7. pontja 

helyébe a következő szöveg lép: 

1. A IV. melléklet C. része a 

következőképpen módosul: 

 a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 

lép: 

„7. A földhasználat megváltozása által 

okozott szénkészlet-változásokból eredő 

éves kibocsátások (el), kiszámításához az 

összes kibocsátásokat egyenlően el kell 

osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 

kiszámítása során a következő szabályt kell 

alkalmazni: 

„7. A földhasználat megváltozása által 

okozott szénkészlet-változásokból eredő 

éves kibocsátások (el) kiszámításához az 

összes kibocsátást egyenlően el kell 

osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 

kiszámítása során a következő szabályt kell 

alkalmazni:  

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - 

eB,* 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, 

ahol: ahol: 

el = a földhasználat megváltozása által 

okozott szénkészlet-változásokból eredő 

éves üvegházhatásúgáz-kibocsátások (a 

bioüzemanyagból származó, megajoule-

ban megadott energia egy egységére jutó 

CO2-egyenérték tömegeként, grammban 

kifejezve). A „szántó”** és az „évelő 

növényekkel borított szántó”*** egyazon 

földhasználatnak tekintendő; 

e1 = a földhasználat megváltozása által 

okozott szénkészlet-változásokból eredő 

éves üvegházhatásúgáz-kibocsátások (a 

bioüzemanyagból származó, megajoule-

ban megadott energia egy egységére jutó 

CO2-egyenérték tömegeként, grammban 

kifejezve). 

CSR = a referencia-földhasználathoz CSR = a referencia-földhasználathoz 
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tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 

területegységre jutó szén tonnában 

kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 

egyaránt beleértve). A referencia-

földhasználat a 2008 januárjában vagy a 

nyersanyag előállítása előtt 20 évvel 

aktuális földhasználat, bármelyik is a 

későbbi; 

tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 

területegységre jutó szén tonnában 

kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 

egyaránt beleértve). A referencia-

földhasználat a 2008. januári vagy – ha az 

későbbi – a nyersanyag előállítását 20 

évvel megelőző 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 

növény kifejlett állapotának elérésekor 

becsült területegységenkénti szénkészlet 

adja; 

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 

növény kifejlett állapotának elérésekor 

becsült területegységenkénti szénkészlet 

adja; valamint 

P = a növény produktivitása (a 

bioüzemanyagokból egységnyi területen 

évente előállított energia); valamint 

P = a növény produktivitása (a 

bioüzemanyagokból egységnyi területen 

évente előállított energia).” 

eB = 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz olyan 

bioüzemanyagokra, amelyek esetében a 

biomasszát helyreállított degradálódott 

földterületről nyerik, és teljesülnek a 8. 

pontban előírt feltételek. 

 

_________  

* A CO2 molekulatömegének (44,010 

g/mol) a szén molekulatömegével (12,011 

g/mol) való elosztása révén kapott 

hányados 3,664. 

 

** Az Éghajlat-változási Kormányközi 

Testület meghatározása szerinti szántó. 

 

*** Évelő növények: olyan többnyári 

növények, amelyek szárát vagy törzsét 

általában nem takarítják be évente (pl. a 

rövid életciklusú sarjerdő és az 

olajpálma).”.  
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Módosítás  91 

A Tanács álláspontja 

I melléklet – 1 pont – aa pont (új) 

98/70/EK irányelv 

IV melléklet – C rész – 8 és 9 pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

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

 

Módosítás  92 

A Tanács álláspontja 

I melléklet – 2 pont 

98/70/EK irányelv 

V melléklet – A rész 

 

A Tanács álláspontja 

A. rész: A bioüzemanyagok előállítása kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátás előzetesen becsült mértéke (gCO2eq/MJ)+ 

Alapanyagcsoport Középérték* Az érzékenységi 

elemzésből származó 

százalékosztály-közi 

tartomány** 

Gabonafélék és egyéb, 

keményítőben gazdag 

növények  

12 8–16 

Cukornövények 13 4–17 

Olajnövények  55 33– 66 

________________ 

* Az itt megadott középértékek az egyenként modellezett alapanyag-értékek súlyozott átlagát 

jelentik. 

** Az itt szereplő tartomány az eredmények 90 %-át reprezentálja, az elemzésből származó 

öt és kilencvenöt százalékos értékek felhasználásával. Az öt százalékos érték olyan értéket 

jelent, amely alatt a megfigyelések 5 %-a található (vagyis a teljes felhasznált 

adatmennyiség 5 %-a mutatott 8, 4 és 33 gCO2eq/MJ alatti eredményeket). A kilencvenöt 

százalékos érték olyan értéket jelent, amely alatt a megfigyelések 95 %-a található (vagyis a 

teljes felhasznált adatmennyiség 5 %-a mutatott 16, 17 és 66 gCO2eq/MJ feletti 

eredményeket). 

+ Az itt megadott középértékek az egyenként modellezett alapanyag-értékek súlyozott átlagát 

jelentik. A mellékletben szereplő értékek nagysága érzékeny arra, hogy a becslés céljára 
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kidolgozott gazdasági modellek milyen feltételezéstartományt alkalmaznak (például a 

társtermékek kezelése, terméshozam alakulása, szénkészlet, más termények kiszorítása, 

stb.). Habár az e becslésekhez tartozó bizonytalansági tartományt emiatt nem lehet 

pontosan meghatározni, az eredményekről érzékenységi elemzés készült a legfőbb 

paraméterek véletlenszerű változása alapján (Monte-Carlo-elemzés). 

 

Módosítás 

A. rész: A bioüzemanyagok előállítása kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátás becsült mértéke (gCO2eq/MJ) 

Alapanyagcsoport A földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátás becsült mértéke 

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 

gazdag növények  

12 

Cukornövények 13 

Olajnövények  55 

 

Módosítás  93 

A Tanács álláspontja 

II melléklet – 1 pont 

2009/28/EK irányelv 

V melléklet – C rész – 7 pont 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

1. Az V. melléklet C. részének 7. pontja 

helyébe a következő szöveg lép: 

1. Az V. melléklet C. része a 

következőképpen módosul: 

 a) a 7. pont helyébe a következő szöveg 

lép: 

„7. A földhasználat megváltozása által 

okozott szénkészlet-változásokból eredő 

éves kibocsátások (el), kiszámításához az 

összes kibocsátásokat egyenlően el kell 

osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 

kiszámítása során a következő szabályt kell 

alkalmazni: 

„7. A földhasználat megváltozása által 

okozott szénkészlet-változásokból eredő 

éves kibocsátások (el) kiszámításához az 

összes kibocsátást egyenlően el kell 

osztani 20 évre. Az ilyen kibocsátások 

kiszámítása során a következő szabályt kell 

alkalmazni:  

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - 

eB,* 

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, 

ahol: ahol: 

e1 = a földhasználat megváltozása által 

okozott szénkészlet-változásokból eredő 

e1 = a földhasználat megváltozása által 

okozott szénkészlet-változásokból eredő 
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éves üvegházhatásúgáz-kibocsátások (a 

bioüzemanyagból vagy folyékony bio-

energiahordozóból származó, megajoule-

ban megadott energia egy egységére jutó 

CO2-egyenérték tömegeként, grammban 

kifejezve). A „szántó”** és az „évelő 

növényekkel borított szántó”*** egyazon 

földhasználatnak tekintendő; 

éves üvegházhatásúgáz-kibocsátások (a 

bioüzemanyagból származó, megajoule-

ban megadott energia egy egységére jutó 

CO2-egyenérték tömegeként, grammban 

kifejezve). 

CSR = a referencia-földhasználathoz 

tartozó területegységenkénti szénkészlet (a 

területegységre jutó szén tonnában 

kifejezett tömege, a talajt és a vegetációt 

egyaránt beleértve). A referencia-

földhasználat a 2008 januárjában vagy a 

nyersanyag előállítása előtt 20 évvel 

aktuális földhasználat, bármelyik is a 

későbbi; 

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. januári vagy – ha az 

későbbi – a nyersanyag előállítását 20 

évvel megelőző 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 

növény kifejlett állapotának elérésekor 

becsült területegységenkénti szénkészlet 

adja; 

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 

növény kifejlett állapotának elérésekor 

becsült területegységenkénti szénkészlet 

adja; valamint 

P = a növény produktivitása (a 

bioüzemanyagokból és a folyékony bio-

energiahordozókból egységnyi területen 

évente előállított energia); valamint 

P = a növény produktivitása (a 

bioüzemanyagokból vagy folyékony bio-

energiahordozókból egységnyi területen 

évente előállított energia);” 

eB = 29 gCO2eq/MJ értékű bónusz olyan 

bioüzemanyagokra vagy a folyékony bio-

energiahordozókra, amelyek esetében a 

biomasszát helyreállított degradálódott 

földterületről nyerik, és a 8. pontban 

felsorolt feltételek teljesülnek. 

 

________________  

* A CO2 molekulatömegének (44,010 

g/mol) a szén molekulatömegével (12,011 

g/mol) való elosztása révén kapott 

hányados 3,664. 

 

 

** Az Éghajlat-változási Kormányközi  
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Testület meghatározása szerinti szántó. 

*** Évelő növények: olyan többnyári 

növények, amelyek szárát vagy törzsét 

általában nem takarítják be évente (pl. a 

rövid életciklusú sarjerdő és az 

olajpálma).”.  

 

 

Módosítás  94 

A Tanács álláspontja 

II melléklet – 1 pont – a a pont (új) 

2009/28/EK irányelv 

V melléklet – C rész – 8 és 9 pont  

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

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

 

Módosítás  95 

A Tanács álláspontja 

II melléklet – 2 pont 

2009/28/EK irányelv 

VIII melléklet – A rész 

 

A Tanács álláspontja 

A. rész: A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók alapanyagainak előállítása 

kapcsán a földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás előzetesen becsült 

mértéke (gCO2eq/MJ)+ 

Alapanyagcsoport Középérték* Az érzékenységi 

elemzésből származó 

százalékosztály-közi 

tartomány** 

Gabonafélék és egyéb, 

keményítőben gazdag 

növények  

12 8–16 

Cukornövények 13 4– 17 

Olajnövények  55 33– 66 

________________ 

* Az itt megadott középértékek az egyenként modellezett alapanyag-értékek súlyozott átlagát 

jelentik. 
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** Az itt szereplő tartomány az eredmények 90 %-át reprezentálja, az elemzésből származó 

öt és kilencvenöt százalékos értékek felhasználásával. Az öt százalékos érték olyan értéket 

jelent, amely alatt a megfigyelések 5 %-a található (vagyis a teljes felhasznált 

adatmennyiség 5 %-a mutatott 8, 4 és 33 gCO2eq/MJ alatti eredményeket). A kilencvenöt 

százalékos érték olyan értéket jelent, amely alatt a megfigyelések 95 %-a található (vagyis a 

teljes felhasznált adatmennyiség 5 %-a mutatott 16, 17 és 66 gCO2eq/MJ feletti 

eredményeket). 

+ Az itt megadott középértékek az egyenként modellezett alapanyag-értékek súlyozott átlagát 

jelentik. A mellékletben szereplő értékek nagysága érzékeny arra, hogy a becslés céljára 

kidolgozott gazdasági modellek milyen feltételezéstartományt alkalmaznak (például a 

társtermékek kezelése, terméshozam alakulása, szénkészlet, más termények kiszorítása, 

stb.). Habár az e becslésekhez tartozó bizonytalansági tartományt emiatt nem lehet 

pontosan meghatározni, az eredményekről érzékenységi elemzés készült a legfőbb 

paraméterek véletlenszerű változása alapján (Monte-Carlo-elemzés). 

 

Módosítás 

A. rész: A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók előállítása kapcsán a 

földhasználat közvetett megváltozásából eredő kibocsátás becsült mértéke (gCO2eq/MJ) 

Alapanyagcsoport A földhasználat közvetett megváltozásából 

eredő kibocsátás becsült mértéke 

Gabonafélék és egyéb, keményítőben 

gazdag növények  

12 

Cukornövények 13 

Olajnövények  55 

 

 

Módosítás  96 

A Tanács álláspontja 

II melléklet – 3 pont 

2009/28/EK irányelv 

IX melléklet 

 

A Tanács álláspontja Módosítás 

IX. melléklet IX. melléklet 

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésének e) 

pontjában említett célérték(ek) teljesítése 

szempontjából kétszeres energiaértéken 

beszámítandó alapanyagok és 

üzemanyagok 

A. rész: A 3. cikk (4) bekezdésének első 

albekezdésében említett célérték(ek) 

teljesítése szempontjából kétszeres 

energiaértéken beszámítandó, és a 3. cikk 

(4) bekezdése második albekezdésének e) 

pontjában említett 2,5 %-os célérték 

teljesítéséhez hozzájáruló alapanyagok és 
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üzemanyagok 

a) A földterületen tavakban vagy 

fotobioreaktorokban termesztett algák; 

 

b) Vegyes kommunális hulladék 

biomasszahányada, amelynek nem képezi 

részét a 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 2008/98/EK irányelv 11. cikke (2) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott 

újrahasznosítási célok hatálya alá tartozó, 

külön gyűjtött háztartási hulladék; 

c) Magánháztartásokból származó, a 

2008/98/EK irányelv 3. cikkének 4. 

pontjában meghatározott biohulladék, 

amelyre az ugyanezen irányelv 3. cikkének 

11. pontja szerinti elkülönített gyűjtés 

vonatkozik; 

c) Magánháztartásokból származó, a 

2008/98/EK irányelv 3. cikkének 4. 

pontjában meghatározott biohulladék, 

amelyre az ugyanezen irányelv 3. cikkének 

11. pontja szerinti elkülönített gyűjtés 

vonatkozik; 

d) Ipari hulladék biomasszahányada, amely 

nem alkalmas az élelmiszer- vagy 

takarmánynövény-termesztésben való 

felhasználásra, ideértve a kis- és 

nagykereskedelemből, valamint az agrár-

élelmiszeriparból, a halászatból és 

akvakultúrából származó anyagokat is, az e 

melléklet B. részében felsorolt 

alapanyagok kivételével; 

d) Ipari hulladék biomasszahányada, amely 

nem alkalmas az élelmiszer- vagy 

takarmánynövény-termesztésben való 

felhasználásra, ideértve a kis- és 

nagykereskedelemből, valamint az agrár-

élelmiszeriparból, a halászatból és 

akvakultúrából származó anyagokat is, az e 

melléklet B. részében felsorolt 

alapanyagok kivételével; 

e) Szalma; e) Szalma; 

f) Állati eredetű trágya és szennyvíziszap; f) Állati eredetű trágya és szennyvíziszap; 

g) Pálmaolajprés effluense és pálmatermés 

üres héja; 

g) Pálmaolajprés effluense és pálmatermés 

üres héja; 

h) Tallolaj-szurok; h) Tallolaj-szurok; 

i) Nyers glicerin; i) Nyers glicerin; 

j) Kipréselt cukornád; j) Kipréselt cukornád; 

k) Szőlőtörköly és borseprő; k) Szőlőtörköly és borseprő; 

l) Dióhéj; l) Dióhéj; 

m) Háncs és héj; m) Háncs és héj; 

n) Lemorzsolt kukoricacső; n) Lemorzsolt kukoricacső; 

o) Az erdőgazdálkodásból és az 

erdőgazdálkodással kapcsolatos 

iparágakból származó hulladékok és 

maradékanyagok biomasszahányada, azaz 

fakéreg, ágak, ritkításból visszamaradt 

hulladékfa, levelek, tűlevelek, lombkorona, 

o) Az erdőgazdálkodásból és az 

erdőgazdálkodással kapcsolatos 

iparágakból származó hulladékok és 

maradékanyagok biomasszahányada, azaz 

fakéreg, ágak, ritkításból visszamaradt 

hulladékfa, levelek, tűlevelek, lombkorona, 
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fűrészpor, faforgács, feketelúg, acetátoldat, 

rostiszap, lignin és tallolaj; 

fűrészpor, faforgács, feketelúg, acetátoldat, 

rostiszap, lignin és tallolaj; 

p) A 2. cikk második bekezdésének s) 

pontjában meghatározott egyéb nem 

élelmezési célú cellulóztartalmú anyagok; 

p) A 2. cikk második bekezdésének s) 

pontjában meghatározott egyéb nem 

élelmezési célú cellulóztartalmú anyagok; 

q) A 2. cikk második bekezdésének r) 

pontjában meghatározott egyéb 

lignocellulóz-tartalmú anyagok a 

fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével; 

q) A 2. cikk második bekezdésének r) 

pontjában meghatározott egyéb 

lignocellulóz-tartalmú anyagok a 

fűrészrönkök és furnérrönkök kivételével; 

r) Nem biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásból 

származó üzemanyagok. 

 

 Aa. rész: A 3. cikk (4) bekezdésének első 

albekezdésében említett célérték(ek) 

teljesítése szempontjából négyszeres 

energiaértéken beszámítandó, és a 3. cikk 

(4) bekezdése második albekezdésének e) 

pontjában említett 2,5%-os célérték 

teljesítéséhez hozzájáruló alapanyagok és 

üzemanyagok 

 a) A földterületen tavakban vagy 

fotobioreaktorokban termesztett (autotróf) 

algák. 

 b) nem biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásból 

származó üzemanyagok; 

 c) Szén-dioxid- megkötés és közlekedési 

célú felhasználás. 

 d) baktériumok. 

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésének első 

albekezdésében említett célértékhez való 

hozzájárulás szempontjából kétszeres 

energiaértéken beszámítandó alapanyagok 

listája 

B. rész: A 3. cikk (4) bekezdésének első 

albekezdésében említett célértékhez való 

hozzájárulás szempontjából kétszeres 

energiaértéken beszámítandó alapanyagok 

listája 

a) Használt sütőolaj; a) Használt sütőolaj; 

b) Az 1069/2009/EK rendelettel* 

összhangban 1. és 2. kategóriába sorolt 

állati eredetű zsírok. 

b) Az 1069/2009/EK rendelettel* 

összhangban 1. és 2. kategóriába sorolt 

állati eredetű zsírok. 

 ba) az illetékes nemzeti hatóságok által 

hulladéknak, maradványanyagnak, nem 

élelmezési célú cellulóztartalmú anyagnak 

vagy lignocellulóz-tartalmú anyagnak 

minősített és 2014. december 31. előtt már 
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meglévő létesítményekben használt 

alapanyagok. 

________________ ________________ 

* Az Európai Parlament és a Tanács 

1069/2009/EK rendelete (2009. október 

21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó 

termékekre vonatkozó egészségügyi 

szabályok megállapításáról és az 

1774/2002/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (állati melléktermékekre 

vonatkozó rendelet) (HL L 300., 

2009.11.14., 1. o.).". 

* Az Európai Parlament és a Tanács 

1069/2009/EK rendelete (2009. október 

21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó 

termékekre vonatkozó egészségügyi 

szabályok megállapításáról és az 

1774/2002/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (állati melléktermékekre 

vonatkozó rendelet) (HL L 300., 

2009.11.14., 1. o.).". 
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INDOKOLÁS 

 
Az előadó ezen irányelvhez fűzött módosításai sok esetben az Európai Parlament első 

olvasatban elfogadott állásfoglalásán alapultak, amely az előadó véleménye szerint jó 

kiindulópontként szolgál az újonnan megválasztott Parlament ezen javaslaton végzett 

munkájához. A Parlament első olvasatbeli állásfoglalásában megfogalmazott módosítások 

újbóli benyújtása lehetővé teszi képviselőtársaim számára, hogy a továbbiakban is részt 

vegyenek ebben a fontos vitában, tiszteletben tartva ugyanakkor a Parlament által az első 

olvasat során elért kompromisszumot.  

A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv 

kötelező célként határozza meg, hogy a közlekedésben a megújuló forrásból előállított energia 

részesedése 2020-ra elérje a 10%-ot. A 98/70/EK irányelv bevezette azt a kötelező érvényű 

célkitűzést, hogy 2020-ra 6%-kal mérsékelni kell a közúton közlekedő gépjárművekben és a 

nem közúton közlekedő, mozgó munkagépekben használt üzemanyagok ÜHG-intenzitását.  

A Bizottság 2012 októberében benyújtott javaslatának célja egy olyan bioüzemanyag-

politikára való átállás, amely a földhasználat közvetett megváltozásához kapcsolódó 

kibocsátások (ILUC) figyelembevétele esetén is jelentős ÜHG-kibocsátásmegtakarítást 

eredményez.  

Ennek érdekében a Bizottság többek között a következőket javasolta: 

- a hagyományos bioüzemanyagok részarányának korlátozása a 2009/28/EK irányelvben 

rögzített célértékek teljesítéséhez szükséges vállalásokban; 

- a bioüzemanyag-előállítási eljárások üvegházhatást okozó gázokkal kapcsolatos 

teljesítményének javítása az új létesítmények ÜHG-kibocsátásmegtakarítási küszöbértékének 

növelésével, a 2014. július 1-je előtt már működő létesítmények védelmét fenntartva; 

- az újszerű bioüzemanyagok piaci térnyerésének ösztönzése annak érdekében, hogy a 

hagyományos bioüzemanyagoknál nagyobb arányban járuljanak hozzá a 2009/28/EK 

irányelvben rögzített célértékek teljesítéséhez; 

A várakozások szerint a bioüzemanyagok jelentős mértékben hozzájárulhatnak a fenti 

célértékek eléréséhez. Ezzel egyidejűleg a közlekedési ágazatból származó kibocsátás 2030-ig 

várhatóan emelkedni fog. Az Unió bioüzemanyag-politikájának reformja lehetőséget biztosít 

e tendencia korrigálására. 

Az előadó üdvözli a Bizottság céljait, és nagyrészt egyetért velük. Az Európai Parlament első 

olvasatban 2013 szeptemberében fogadta el állásfoglalását. A Tanács 2014 decemberében 

fogadta el állásfoglalását. Noha a két állásfoglalásnak vannak az előadó által üdvözölt egy 

irányba mutató elemei, számos kulcskérdést rendezni kell. Ezek meghatározó szerepet 

játszanak e jogszabály hatékonysága tekintetében. Az előadó módosításokat nyújtott be e 

kulcskérdések rendezése érdekében. Sok esetben e módosítások az Európai Parlament első 

olvasatban elfogadott állásfoglalásán alapulnak.  

 

Az előadó véleménye szerint a fő kérdések a következők: 
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- A hagyományos bioüzemanyagok korlátozása 

Az Európai Parlament első olvasatban elfogadott álláspontja szerint 6%-os felső korlátot 

kellene bevezetni azon hagyományos bioüzemanyagok részesedésére vonatkozóan, amelyek 

hozzájárulhatnak a 2009/28/EK és a 98/70/EK irányelv célértékeinek eléréséhez. Ez 

növekedést jelentett a Bizottság által javasolt 5%-os felső korláthoz képest, és a már 

végrehajtott beruházások védelmét célozta. A Parlament szerint e felső korlátot az ilyen 

bioüzemanyagoknak nyújtott pénzügyi támogatásra is alkalmazni kell. Az előadó úgy véli, 

hogy a 2009/28/EK és a 98/70/EK irányelv célértékeinek elérése és az újszerű 

bioüzemanyagokra való áttérés biztosítása érdekében a földterület-használathoz köthető 

bioüzemanyagok esetében szigorú korlátozásra van szükség. Az előadót aggasztja a felső 

korlát Tanács által bevezetett további növelése, és ezért úgy döntött, ismét benyújtja a 

Parlament első olvasatban elfogadott álláspontját. E korlátot a különböző szakpolitikák 

közötti egységesség biztosítása érdekében az üzemanyagok minőségéről szóló irányelv 

célértékeire is alkalmazni kell. 

 

- A földhasználat közvetett megváltozásának tényezői 

Veszélyeztetné az EU közlekedési ágazatra vonatkozó éghajlat-politikai célkitűzéseit, ha 

figyelmen kívül hagyjuk a földhasználat közvetett megváltozásának hatását. Első olvasatbeli 

állásfoglalásában az Európai Parlament módosítást fogadott el a földhasználat közvetett 

megváltozásával kapcsolatos tényezőknek a 98/70/EK szerinti szénelszámolásba való 2020-

tól kezdődő beépítéséről. A földhasználat közvetett megváltozásának tényezői jelentéstételi 

céllal megmaradnak a 2009/28/EK irányelvben, és a Bizottságnak 2016-ig felül kell 

vizsgálnia ezeket a tényezőket. E módosítást a Tanács nem támogatta. Emellett a Tanács a 

földhasználat közvetett megváltozásával kapcsolatos kibocsátásokra vonatkozó jelentéstételi 

követelményeket is gyengítette. A „közvetett földhasználat-változás alacsony kockázatával 

járó bioüzemanyagok” fogalmának a tanácsi álláspontban történő bevezetése továbbá 

kérdéseket is felvet annak gyakorlati végrehajtásával kapcsolatban. Egyértelműen további 

munkára van szükség e fogalom tekintetében.  

Az előadó e kérdéssel összefüggésben is úgy döntött, hogy ismét benyújtja a Parlament első 

olvasatban elfogadott álláspontját, hogy határozott jelzést adjon arról, hogy a földhasználat 

közvetett megváltozásának tényezőit komolyan figyelembe kell venni. Mindazonáltal a 

földhasználat megváltozásával összefüggő kibocsátási tényezők becslésére alkalmazott 

módszerek műszaki és tudományos fejlődés fényében történő alapos felülvizsgálatára van 

szükség.  

 

- Az újszerű bioüzemanyagokra vonatkozó célérték 

Az Európai Parlament első olvasatbeli állásfoglalása 2016-ra 0,5%-os, 2020-ra pedig 2,5%-os 

kötelező erejű részcélt határozott meg az újszerű bioüzemanyagok tekintetében. E nagyratörő 

célszámok célja, hogy hosszú távon is erős ösztönzőket határozzanak meg az ilyen 

üzemanyagok piaci térnyerésének előmozdítása céljából. Az előadó határozott véleménye 

szerint a jövőbeli energiamixben fontos meghatározott helyet teremteni és fenntartani az 

újszerű bioüzemanyagok számára. Ennek hatékony módja az újszerű bioüzemanyagokra 

vonatkozó dedikált és kötelező célérték meghatározása. E tekintetben üdvözlendő, hogy a 

Tanács is tett lépéseket ebbe az irányba. A Tanács azonban egy tisztán nem kötelező és 
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jelentősen alacsonyabb referenciaszinten alapuló részcélt javasol (0,5%). Igen kétséges, hogy 

egy ilyen alacsony szintű célkitűzés – a Tanács által javasolt egyéb módosításokkal együtt – 

képes lesz-e bármilyen érdemi ösztönzőt biztosítani a tisztább üzemanyagok irányába történő 

szükséges átalakuláshoz.  

- A 2020 utáni politika 

Az előadó véleménye szerint a 2009/28/EK és a 98/70/EK irányelv módosítása során a hosszú 

távú perspektíva hiánya az egyik legnagyobb kihívás. A beruházások hosszú távú kilátásainak 

megteremtése érdekében, valamint a fenntartható bioüzemanyagokkal és a közlekedési ágazat 

dekarbonizációjának egyéb módjaival kapcsolatos innováció támogatása céljából meg kell 

vizsgálni azokat az eszközöket és intézkedéseket, amelyek a 2020 utáni időszakban is átfogó 

és technológiai szempontból semleges módon közelítik meg a kibocsátás csökkentésének és a 

közlekedés energiahatékonyságának támogatását. Az előadó ezért olyan módosításokat 

terjesztett elő, amelyek kiemelik egy olyan hosszabb távú politika szükségességét, amely 

beruházásokat hozhat Európába.  

Ha nem tudunk felnőni a feladathoz, Európának azzal a kihívással kell szembenéznie, hogy a 

kontinens technológiailag lemarad a fenntartható üzemanyagok terén. Ezt – bárhol is 

helyezkedjünk el a politikai térképen – nem engedhetjük meg magunknak. Ha nem tudunk 

megfelelni a kihívásoknak, az a környezetbarátabb és egyúttal a foglalkoztatásbarátabb és 

beruházásbarátabb Európa végét jelentené. 
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