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Módosítás 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) A megújuló energiákat támogató 
energiamodell eléréséhez szükséges olyan 
stratégiai együttműködés létrehozása, 
amelyben a régiók és a helyi hatóságok a 
tagállamokkal együtt vesznek részt abból a 
célból, hogy azokat is bevonják a modell 
fejlesztésébe.

Or. es

Módosítás 11
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A kötelező célkitűzés fő célja a 
befektetői kiszámíthatóság biztosítása. 
Ezért nem helyénvaló a célkitűzés kötelező 
jellegéről szóló döntést elhalasztani addig, 
amíg egy jövőbeni esemény bekövetkezik. 
A Bizottság ezért a Tanács 2007. február 
15-i ülésének jegyzőkönyvéhez csatolt
nyilatkozatban megállapította, hogy 
véleménye szerint a célkitűzés kötelezővé 
tételével nem szabad addig várni, amíg a 
második generációs bioüzemanyagok 
kereskedelmi forgalmazásra alkalmassá 
válnak. 

törölve

Or. Or. en
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Módosítás 12
Jana Bobošíková

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében és 
figyelemmel a bioüzemanyagoknak az 
élelmiszer-előállításra gyakorolt hatása 
ENSZ és Világbank által készített 
elemzésére, helyénvaló kötelező 
célkitűzéseket megállapítani a megújuló 
energiának az Európai Unió 
fogyasztásában 2020-ra elérendő 20%-os 
összarányára, és a tagállamokra hagyni 
annak eldöntését, hogy a közlekedésben a 
megújuló energia felhasználásának 
milyen százalékos aránya megvalósítható.

Or. cs

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén annak érdekében hozott határozat ellenére, hogy a 
közlekedési célú benzin- és dízelfogyasztásában a bioüzemanyagok részaránya 2020-ra 
minden egyes tagállamban 10%-ban kerüljön meghatározásra, e döntésekkel kapcsolatosan a
felelősséget – az élelmiszer-előállításra rendelkezésre álló földterület csökkenő mennyiségére 
figyelemmel az egyes tagállamokra kell hagyni.
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Módosítás 13
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió fogyasztásában 2020-ra 
elérendő 20%-os összarányára, és a 
közlekedésben felhasznált megújuló 
energiát illetően 10%-os részarányára.

(8) A Bizottság, a Tanács és az Európai 
Parlament álláspontjának fényében, 
helyénvaló kötelező célkitűzéseket 
megállapítani a megújuló energiának az 
Európai Unió végső fogyasztásában 2020-
ra elérendő 20%-os minimális időszaki, 
illetve összarányára.

Or. Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament a megújuló energia végső fogyasztásban való legalább 25%-os 
részarányát tartja 2020-ra elérendőnek. A legutóbbi tudományos és politikai eredmények azt 
mutatták, hogy a közlekedési ágazatban a biomasszából származó üzemanyag 10%-os 
arányára vonatkozó kötelező célkitűzést nem lehet fenntartható módon elérni. Ezt a célkitűzést 
ezért el kell vetni. A fenntartható módon előállított biomasszát hatékonyabban lehet más 
módon energiaforrásként felhasználni, mint például a hő, illetve hűtési célú villamos energia 
előállításra.

Módosítás 14
Jana Bobošíková

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 
10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 

törölve
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hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a 
megújuló alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag 
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a 
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

Or. cs

Indokolás

A közlekedési célú benzin- és dízel fogyasztásában a bioüzemanyagok 2020-ra elérendő 
részaránya eldöntésének továbbra is az egyes tagállamok hatáskörében kell maradnia.

Módosítás 15
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) Ezzel szemben helyes a 
közlekedésben használt megújuló energia 

(10) Valószínű, hogy a megújuló 
energiára vonatkozó célkitűzések 
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10%-os célkitűzését minden tagállam 
számára azonos szinten megállapítani, 
hogy a közlekedési célú üzemanyag 
műszaki előírásainak és 
hozzáférhetőségének egységessége 
biztosítva legyen. A közlekedési célú 
üzemanyagokkal könnyű kereskedni, ezért 
a megfelelő források terén kedvezőtlen 
adottságokkal bíró tagállamok könnyen 
beszerezhetik majd máshonnan a 
megújuló alapon előállított közlekedési 
üzemanyagokat. Habár technikailag 
lehetséges lenne, hogy a Közösség 
bioüzemanyag-célkitűzését kizárólag belső 
termelésből teljesítse, valószínű és 
kívánatos is, hogy azt ténylegesen a belső 
termelés és import vegyítésével fogja 
teljesíteni. E célból a Bizottságnak 
felügyelnie kell a Közösség bioüzemanyag
piacát, és szükség szerint megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia, hogy a
belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, a költségeket illető, az 
energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

ténylegesen a belső termelés és import 
vegyítésével fognak teljesülni. Ezzel 
összefüggésben a Bizottságnak felügyelnie 
kell a Közösség megújuló energiák piacát, 
ideértve az energiatermelésre szolgáló
biomassza piacát is, és szükség szerint 
megfelelő intézkedéseket kell javasolnia, 
hogy a belső termelés és a behozatal között 
kiegyensúlyozott megoldás szülessen, 
figyelembe véve a többoldalú és kétoldalú 
kereskedelmi tárgyalásokat, valamint a 
környezetvédelmi, szociális, a költségeket 
illető, az energiabiztonsági és egyéb 
megfontolásokat is.

Or. Or. en

Indokolás

A Bizottságnak felügyelnie kell az összes energiaellátás importját és exportját, függetlenül 
attól, hogy az belső termelésből (és felhasználásból), illetve importból származik, vagy hogy 
azt harmadik országokba exportálják. Az energia célú biomasszát különösen gondosan 
felügyelni kell. A legutóbbi tudományos és politikai eredmények azonban azt mutatták, hogy a 
közlekedési ágazatban a biomasszából származó üzemanyag 10%-os arányára vonatkozó 
kötelező célkitűzést nem lehet fenntartható módon elérni. Ezt a célkitűzést ezért el kell vetni.
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Módosítás 16
Struan Stevenson

Irányelvre irányuló javaslat
38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(38a) A magas széntartalmú talajjal vagy 
növényzettel borított földterületet sem 
szabad más olyan megújulóenergia-
projektek kifejlesztésére használni, mint 
amilyen a szélerőművek építése és az 
azokhoz vezető utak – ideértve az 
ideiglenes utakat is – és más 
infrastruktúra megépítésére. Az ilyen 
fejlesztések ősmocsarakra gyakorolt 
hatása elkerülhetetlenül a tőzegláp nagy 
területeken való kiszáradásához és a tárolt 
szénnek a légkörbe való kibocsátásához 
vezet, ami széndioxid keletkezését 
eredményezi. 

Or. <Original>{EN}en</Original>

Indokolás

A tőzeges földerület széncsapda. A szélerőműparkok, ideiglenes utak és más infrastruktúra 
megépítése a természetes vízelvezetés zavarához és a tőzeges földterületek kiszáradásához 
vezet, ezáltal hatalmas mennyiségű szén-dioxidot bocsát ki a légkörbe, így több 
szénkibocsátást eredményezve, mint amennyit a szélerőműpark valaha is kivált.

Módosítás 17
Jana Bobošíková

Irányelvre irányuló javaslat
42 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(42a) Az ENSZ és a Világban 2008. 
márciusi jelentései és elemzései alapján a 
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bioüzemanyagok gyártása során egy 
további szempontot is teljesíteni kell, 
nevezetesen biztosítani kell az élelmiszer-
előállítás fenntarthatóságát és meg kell 
előzni az élelmiszerválságot. 

Or. cs

Módosítás 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat
45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(45) Az aránytalanul nagy közigazgatási 
terhek elkerülése érdekében az általános 
bioüzemanyag-előállítási módokhoz meg 
kell határozni az alapértelmezett értékek 
jegyzékét. A bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók mindig 
jogosultak az üvegházhatásúgáz-
megtakarítás jegyzékben megállapított 
szint jóváírására. Ha egy előállítási módra 
megállapított üvegházhatásúgáz-
megtakarítás alapértelmezett értéke 
alacsonyabb, mint az üvegházhatásúgáz-
megtakarítások megkövetelt minimális 
szintje, a minimumszintnek való 
megfelelésüket igazolni kívánó 
termelőknek bizonyítaniuk kell, hogy az 
előállítási folyamatukból eredő tényleges 
kibocsátások alacsonyabbak az 
alapértelmezett értékek kiszámításakor 
feltételezett értékeknél.

(45) Az aránytalanul nagy közigazgatási 
terhek elkerülése érdekében az általános 
bioüzemanyag-előállítási módokhoz meg 
kell határozni az alapértelmezett értékek 
jegyzékét. A bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók mindig 
jogosultak az üvegházhatásúgáz-
megtakarítás jegyzékben megállapított 
szint jóváírására, egyidejűleg biztosítva, 
hogy az semmi esetre ne járjon azon 
tagállamokkal és régiókkal szembeni 
megkülönböztetéssel, amelyek területei a 
talaj jellege, az éghajlat és a 
nyersanyagok miatt nem termékenyek. Ha 
egy előállítási módra megállapított 
üvegházhatásúgáz-megtakarítás 
alapértelmezett értéke alacsonyabb, mint az 
üvegházhatásúgáz-megtakarítások 
megkövetelt minimális szintje, a 
minimumszintnek való megfelelésüket 
igazolni kívánó termelőknek bizonyítaniuk 
kell, hogy az előállítási folyamatukból 
eredő tényleges kibocsátások 
alacsonyabbak az alapértelmezett értékek 
kiszámításakor feltételezett értékeknél.

Or. es
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Indokolás

A tagállamok és harmadik országok közötti megkülönböztetés megelőzésére.

Módosítás 19
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A 10%-os bioüzemanyag-részarány 
elérésének lehetővé tétele érdekében, 
szükséges az EN590/2004 szabványnál 
biodízelt nagyobb arányban tartalmazó 
dízel-keverék forgalom hozatalának 
biztosítása.

törölve

Or. en

Indokolás

Ez az üzemanyag-minőségről szóló irányelv hatálya alá tartozik.

Módosítás 20
Jana Bobošíková

Irányelvre irányuló javaslat
48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(48) A 10%-os bioüzemanyag-részarány 
elérésének lehetővé tétele érdekében, 
szükséges az EN590/2004 szabványnál 
biodízelt nagyobb arányban tartalmazó 
dízel-keverék forgalom hozatalának 
biztosítása.

törölve

Or. cs
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Módosítás 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat
51 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51) Az ezen irányelv szerint hozott, az 
EK-Szerződés 87. cikke értelmében állami 
támogatásnak minősülő támogatási 
intézkedéseket azok végrehajtása előtt az 
EK-Szerződés 88. cikkének (3) bekezdése 
alapján a Bizottsághoz jóváhagyásra be 
kell jelenteni. A Bizottság részére ezen 
irányelv alapján adott tájékoztatás nem 
mentesíti a tagállamokat az EK-Szerződés 
88. cikkének (3) bekezdése szerinti 
bejelentési kötelezettség alól.

(51) A tagállamok, régiók és helyi 
hatóságok képesek lesznek állami 
támogatás nyújtására a megújuló 
energiák támogatása érdekében, mivel 
azok kezdetben drágábbak annál az 
energiánál, amelyet kiváltanak, 
egyidejűleg biztosítva, hogy az energiapiac 
térhódítása ne jelentsen rövid távú 
kereskedelmi előnyöket vagy alacsonyabb 
fogyasztói árakat. Az ezen irányelv szerint 
hozott, az EK-Szerződés 87. cikke 
értelmében állami támogatásnak minősülő 
támogatási intézkedéseket azok 
végrehajtása előtt az EK-Szerződés 88. 
cikkének (3) bekezdése alapján a 
Bizottsághoz jóváhagyásra be kell 
jelenteni. A Bizottság részére ezen irányelv 
alapján adott tájékoztatás nem mentesíti a 
tagállamokat az EK-Szerződés 88. 
cikkének (3) bekezdése szerinti bejelentési 
kötelezettség alól.

Or. es

Indokolás

Az alternatív energiák tagállami támogatásának legjobb módja azoknak az állami 
támogatások körébe való bevonása, az ilyen energiák népszerűsítésére.



PE407.810v01-00 12/49 AM\727576HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 22
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
51 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(51a) Elismert tény, hogy mutatkozik esély 
a gazdasági növekedésnek az innováció és 
a fenntartható energiapolitika révén 
történő megteremtésére. A 
megújulóenergia-termelés gyakorta múlik 
helyi vagy regionális KKV-ken. Fontosak 
azok a növekedési és foglalkoztatási 
lehetőségek, amelyeket a 
megújulóenergia-beruházások keltenek 
valamely tagállamban. Ezért a 
Bizottságnak és a tagállamoknak 
támogatniuk kell a nemzeti és regionális 
fejlesztési intézkedéseket ezen a területen, 
ösztönözniük kell a megújulóenergia-
termelés bevált gyakorlatainak a helyi és 
regionális fejlesztési kezdeményezések 
közötti cseréjét, valamint elő kell 
mozdítaniuk a strukturális pénzeszközök e 
területen való felhasználását; 

Or. en

Módosítás 23
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának, és az egyes 
tagállamok közlekedési célú benzin- és 
dízelfogyasztásában a bioüzemanyagok 
10%-os részarányának 2020-ra való 

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának 2020-ra való 
elérését – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és így a fellépés 
nagyságrendje miatt azok közösségi 
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elérését – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és így a fellépés 
nagyságrendje miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, az EK-
Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban a 
Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosság elvével összhangban –
amelyről ugyancsak az EK-Szerződés 5. 
cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

szinten jobban megvalósíthatók, az EK-
Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban a 
Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosság elvével összhangban –
amelyről ugyancsak az EK-Szerződés 5. 
cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi ülése javasolta a megújuló energiaforrásokról szóló 
irányelvben 2020-ra kitűzött, 10%-os bioüzemanyag-részarányra vonatkozó célt. Az állam-és 
kormányfők azonban meghatározott előfeltételeket szabtak: a) az előállításnak 
fenntarthatónak kell lennie, és b) a bioüzemanyagok második generációjának 
kereskedelemben hozzáférhetőnek kell lennie. 2007 márciusa óta egyre nyilvánvalóbb, hogy 
ezek a feltételek nem fognak teljesülni. A 10%-os célt tehát fel kell adni.

Módosítás 24
Jana Bobošíková

Irányelvre irányuló javaslat
57 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának, és az egyes 
tagállamok közlekedési célú benzin- és 
dízelfogyasztásában a bioüzemanyagok 
10%-os részarányának 2020-ra való 
elérését – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és így a fellépés 
nagyságrendje miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, az EK-

(57) Mivel a javasolt fellépés céljait –
nevezetesen a Közösség összes 
energiafogyasztásában a megújuló energiák 
20%-os részarányának, és az egyes 
tagállamok közlekedési célú benzin- és 
dízelfogyasztásában a bioüzemanyagok 
10%-os részarányának 2020-ra való 
elérését – a tagállamok nem tudják 
kielégítően megvalósítani, és így a fellépés 
nagyságrendje miatt azok közösségi 
szinten jobban megvalósíthatók, az EK-
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Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban a 
Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosság elvével összhangban –
amelyről ugyancsak az EK-Szerződés 5. 
cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

Szerződés 5. cikkében megállapított 
szubszidiaritás elvével összhangban a 
Közösség intézkedéseket fogadhat el. Az 
arányosság elvével összhangban –
amelyről ugyancsak az EK-Szerződés 5. 
cikke rendelkezik – ez az irányelv nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket.

Or. cs

Módosítás 25
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „folyékony bio-energiahordozók”: 
biomasszából előállított energiaforrásként 
használt folyékony üzemanyag;

e) „energiaelőállítási célú biomassza”: 
biomasszából előállított energiaforrásként 
használt szilárd, gáznemű vagy folyékony 
üzemanyag

Or. en

Indokolás

E jogszabály kiterjed minden biomasszából előállított energiára, nem csak a szállítási 
ágazatban üzemanyagként használtra, illetve a hő- és energiaelőállítás céljából használt 
folyékony üzemanyagra. Ezért elengedhetetlen ennek az átfogó kifejezésnek a meghatározása.

Módosítás 26
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „bioüzemanyagok”: a biomasszából f) „közlekedési célú üzemanyagok”: a
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előállított folyékony vagy gáz 
halmazállapotú, a közlekedésben használt 
üzemanyagok;

biomasszából előállított folyékony vagy 
gáz halmazállapotú, a közlekedésben 
használt üzemanyagok;

Or. en

Indokolás

Az energetikai célú biomasszának számos alkalmazási módja van, mint például hő és 
elektromosság előállítására, valamint közlekedési célú üzemanyagként is. A meghatározás 
egyértelművé teszi a különbséget.

Módosítás 27
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fa) „nagy természetvédelmi értékkel 
rendelkező terület”:
i. olyan terület, amelyen globális, 
regionális, illetve nemzeti szempontból 
jelentős biodiverzitás koncentrálódik [pl.: 
endemikus, veszélyeztetett fajok, 
refugiumok (menedékhelyek)];
ii. globális, regionális, illetve nemzeti 
szempontból jelentős, nagy tájszintű 
területek, ahol a legtöbb, illetve majdnem 
az összes természetben előforduló faj 
életképes populációja természetes
eloszlásban és mennyiségben él;
iii. olyan területek, amelyek ritka, illetve 
fenyegetett és veszélyeztetett 
ökoszisztémákban találhatók, illetve azokat 
tartalmaznak;
iv. olyan területek, amelyek kritikus 
helyzetben alapökoszisztémáknak 
nyújtanak segítséget (vízgyűjtő védelem, 
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eróziógátlás);
v. helyi közösségek alapvető igényeinek 
kielégítéséhez szükséges területek (pl.: 
tartózkodás, egészségügy);

vi. helyi közösségek hagyományos 
kulturális identitása számára jelentős 
területek (a kulturális, ökológiai, 
gazdasági, illetve vallási jelentőséget e 
helyi közösségekkel együttesen állapítják 
meg);

Or. en

Indokolás

A nagy természetvédelmi értékkel rendelkező területet meg kell határozni, mivel az a 15. cikk 
sarkalatos pontja, amely biztosítja a biomasszából származó üzemanyagok fenntarthatóságát, 
különös tekintettel a biológiai sokféleség és az ökológiai integritás megőrzésére. A nagy 
természetvédelmi értékkel rendelkező területeket egy több szervezetből álló hálózat határozza 
meg, köztük a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) és a Világbank, és a Nemzetközi 
Erdőgazdálkodási Tanács nemzetközi faanyag-minősítő rendszere már alkalmazza.

Módosítás 28
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – f b pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

fb) „használaton kívüli, erodált, vagy 
gyengén termő földterület”: olyan 
földterület, amely 1990 óta nem erdő vagy
vizes élőhely, nem nagy természetvédelmi 
értékkel rendelkező terület, vagy nincs 
ilyen terület közvetlen közelében, illetve 
nincs értékes természetvédelmi vagy 
kormány által védett területen, és amelyet 
legalább 10 éve nem használnak 
mezőgazdasági célokra;



AM\727576HU.doc 17/49 PE407.810v01-00

Külső fordítás

HU

Or. en

Indokolás

Ezen irányelvnek meg kell adnia a használaton kívüli, erodált, vagy gyengén termő földterület 
definícióját. A definíciónak egyértelműnek kell lennie annak biztosítására, hogy ha ezt a 
területet közlekedési célú üzemanyagok előállítására használják, akkor ne legyen nagy 
természetvédelmi, vagy nagy szénkészlet értéke, illetve ne használják más minőségben 
élelmiszertermelésre. A nagy természetvédelmi érték a biológiai sokféleséget és az ökológiai 
integritást védő nemzetközileg megállapított státusz. A Kiotói Jegyzőkönyv szerint 1990 az 
erdőirtásra megállapított határidő.

Módosítás 29
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 10%-
a.

törölve

Az első albekezdésben említett közlekedési 
célú energiafogyasztás kiszámításakor a 
benzin- és dízelüzemanyagon kívül más 
kőolajterméket nem lehet beszámítani.

Or. en

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi ülése javasolta a megújuló energiaforrásokról szóló 
irányelvben 2020-ra kitűzött, 10%-os bioüzemanyag-részarányra vonatkozó célt. Az állam-és 
kormányfők azonban meghatározott előfeltételeket szabtak: a) az előállításnak 
fenntarthatónak kell lennie, és b) a bioüzemanyagok második generációjának 
kereskedelemben hozzáférhetőnek kell lennie. 2007 márciusa óta egyre nyilvánvalóbb, hogy 
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ezek a feltételek nem fognak teljesülni. A 10%-os célt tehát fel kell adni.

Módosítás 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
2020-ban legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10%-a.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
2015-ben legalább 7,5% és 2020-ban 
legalább az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás 10 %-a. 2015-től a 
megújuló erőforrásokból származó 
energia kvótájának növelését a második 
generációs bioüzemanyagokkal, 
hidrogénnel vagy megújuló 
energiaforrásokból származó villamos 
energiával érik el.

Or. es

Indokolás

A közlekedési ágazatban végzendő erőfeszítések figyelembe vétele céljából, szükség lenne 
2015-re egy köztes célt kitűzni. E dátumtól számítva az első generációs bioüzemanyagok 
használatát korlátozni kell a környezetet jobban kímélő, más energiaforrások javára.
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Módosítás 31
Jana Bobošíková

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
2020-ban legalább az egyes 
tagállamokban közlekedési célra 
felhasznált végső energiafogyasztás 10%-
a.

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a 
megújuló forrásokból előállított energia 
közlekedésben felhasznált részaránya 
2020-ban az egyes tagállamokban 
közlekedési célra felhasznált végső 
energiafogyasztás olyan százaléka, amely 
a tagállam döntése szerint megvalósítható.

Or. cs

Indokolás

Az Európai Tanács 2007. márciusi ülésén annak érdekében hozott határozat ellenére, hogy a 
közlekedési célú benzin- és dízelfogyasztásában a bioüzemanyagok részaránya 2020-ra 
minden egyes tagállamban 10%-ban kerüljön meghatározásra, e döntésekkel kapcsolatosan a 
felelősséget – az élelmiszer-előállításra rendelkezésre álló földterület csökkenő mennyiségére 
figyelemmel az egyes tagállamokra kell hagyni.

Módosítás 32
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok elfogadják nemzeti
cselekvési tervüket. A nemzeti cselekvési 
terv megállapítja a közlekedésben, a 
villamosenergia-fogyasztásban, a fűtésben 
és hűtésben felhasznált, megújuló 
forrásból előállított energia részarányaira 
vonatkozó célkitűzéseket, és az e 

(1) A tagállamok elfogadják a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó cselekvési 
tervüket.
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célkitűzések elérésére alkalmas, 
meghozandó intézkedéseket, beleértve a 
meglévő biomassza erőforrások 
fejlesztésére és az új, különféle 
felhasználásokra szolgáló biomassza 
erőforrások mozgósítására vonatkozó 
nemzeti politikákat, és a 12–17. cikkben 
foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiákkal foglalkozó cselekvési terveket annak érdekében, hogy meg lehessen 
különböztetni a többi energiával kapcsolatos cselekvési tervtől, megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó cselekvési terveknek nevezzük, ahogy azt az Európai Parlament elfogadta a Britta 
Thomsen képviselő által készített, a megújuló energiával kapcsolatos európai útitervről szóló 
INI jelentés kapcsán (a 2007. szeptember 25-i P6-TA(2007)0406. számú európai parlamenti 
állásfoglalás).

Módosítás 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok elfogadják nemzeti 
cselekvési tervüket.

A tagállamok elfogadják nemzeti 
cselekvési tervüket, helyi és regionális 
szinten kidolgozott, a területfejlesztési és 
terület-felhasználási politikákhoz igazodó 
energia cselekvési tervek alapján; a 
tagállamok aktív konzultációt folytatnak, 
valamint korai szakaszban bevonják a 
helyi és regionális hatóságokat a nemzeti 
cselekvési tervek előkészítésébe.

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 

A nemzeti cselekvési terv megállapítja a 
közlekedésben, a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben 
felhasznált, megújuló forrásból előállított 
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energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések 
elérésére alkalmas, meghozandó 
intézkedéseket, beleértve a meglévő 
biomassza erőforrások fejlesztésére és az 
új, különféle felhasználásokra szolgáló 
biomassza erőforrások mozgósítására 
vonatkozó nemzeti politikákat, és a 12–17. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében meghozandó intézkedéseket;

energia részarányaira vonatkozó 
célkitűzéseket, és az e célkitűzések 
elérésére alkalmas, regionális illetve helyi 
szinten meghozandó intézkedéseket, 
beleértve a meglévő biomassza erőforrások 
fejlesztésére és az új, különféle 
felhasználásokra szolgáló biomassza 
erőforrások mozgósítására vonatkozó 
nemzeti és regionális politikákat, és a 12–
17. cikkben foglalt követelmények 
teljesítése érdekében meghozandó 
intézkedéseket, ezt követően az EU 
részletes iránymutatásokat nyújt a helyi és 
regionális hatóságoknak a terveke 
végrehajtásában betöltendő aktív 
szerepükről és hatásköreikről, a 
megújulóenergia-felhasználás létező 
bevált gyakorlatokon alapuló 
használatának gyakorlati példáit 
felhasználva.

Or. en

Módosítás 34
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Amennyiben több tagállam úgy dönt, 
hogy közösen törekszenek céljaik 
elérésére, a megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó saját nemzeti tervében 
mindegyikük rögzíti az adott 
megállapodások részleteit.

Or. en

Indokolás

A nemzeti támogatási rendszereken kívül és annak érdekében, hogy könnyebb legyen a 
megújuló energiákkal kapcsolatos időközi és 2020-as átfogó célok megvalósítása, a 
tagállamok, saját belátásuk szerint, önkéntes alapon együttműködhetnek az olyan rugalmas 
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eszközök segítségével, mint az ezen irányelv 9. cikkének (1b) bekezdésében meghatározott 
átruházási igazolás vagy közös projektek. Azoknak a tagállamoknak, amelyek így döntöttek, a 
megújuló energiaforrásokra vonatkozó tervükben részletesen ismertetniük kell a közös 
megállapodást.

Módosítás 35
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk  1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A Bizottság a tagállamoknak szóló 
útmutatásként legkésőbb 2009. június 30-
ig gondoskodik egy mindenkire nézve 
kötelező mintáról a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó cselekvési 
tervek elkészítéséhez, amely az alábbi 
minimális követelményeket tartalmazza:
a) A tagállamok statisztikai 
referenciaadatai a megújuló 
energiaforrások részarányáról a 2005-ös 
és a legutolsó hozzáférhető évre vonatkozó 
végső energiafogyasztásban, ahol a végső 
energiafogyasztást az alábbiak határozzák 
meg:
– szilárd tüzelőanyagok, kőolaj, földgáz, 
megújuló energiaforrások, villamos 
energia és hő (származtatott hő, távhő); 
megújuló és nem megújuló 
energiaforrásokból termelt hő- és villamos 
energia;
– ágazatok: ipar, háztartások és 
szolgáltatások, valamint közlekedés;
– villamos energia (a hőtermeléshez és a 
melegvíz-szolgáltatáshoz szükséges 
villamos energia nélkül), hőenergia (a 
hőtermeléshez és a melegvíz-
szolgáltatáshoz szükséges villamos 
energiával) és közlekedés; minden esetben 
megújuló és nem megújuló 
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energiaforrásokból;
b) A tagállamoknak az I. melléklet A 
részében megállapított, a megújuló 
energiaforrásokból előállított energiának 
a 2020. évi végső energiafogyasztásban 
képviselt részarányára vonatkozó, kötelező 
nemzeti átfogó célkitűzései;
c) A tagállamoknak az I. melléklet B. 
részében megállapított, kötelező, nemzeti 
minimális időközi célkitűzései;
d) a villamosenergia-fogyasztásban, a 
fűtésben és hűtésben, valamint a 
közlekedésben felhasznált, megújuló 
forrásból előállított energia részarányaira 
vonatkozó, 2020-ig teljesítendő kötelező 
nemzeti, illetve időközi célkitűzések:
i. a villamosenergia-fogyasztásban a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célkitűzések:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a villamosenergia-
fogyasztásban a megújuló forrásokból 
előállított energia részarányára 
vonatkozó, 2020-ra kitűzött nemzeti cél;
– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a villamosenergia-
fogyasztásban a megújuló forrásokból 
előállított energia részarányára vonatkozó 
időközi nemzeti cél;
ii. a fűtésben és hűtésben a megújuló 
forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célkitűzések:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a fűtésben és 
hűtésben a megújuló forrásokból 
előállított energia részarányára 
vonatkozó, 2020-ra kitűzött nemzeti cél;
– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a fűtésben és 
hűtésben a megújuló forrásokból 
előállított energia részarányára vonatkozó 
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időközi nemzeti cél;
iii. a közlekedésben a megújuló 
forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó kötelező 
célkitűzések:
– az I. melléklet A. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a közlekedésben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó, 2020-ra kitűzött 
nemzeti cél;
– az I. melléklet B. részében foglaltak 
teljesítése érdekében a közlekedésben a 
megújuló forrásokból előállított energia 
részarányára vonatkozó időközi nemzeti 
cél;
e) A célok teljesítéséhez szükséges 
intézkedések:
i. a megújuló forrásokból előállított 
energia felhasználásának támogatása 
érdekében tett valamennyi intézkedést 
áttekintő táblázat
ii. a villamosenergia-fogyasztásban a 
megújuló forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatását segítő 
intézkedések:
– általános intézkedések, ideértve az olyan 
adó-, pénzügy-, jogi és más politikákat, 
amelyek támogatják a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználását
– külön intézkedések a 12-14. cikkekben 
foglalt követelmények teljesítése 
érdekében
iii. a fűtésben és hűtésben a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatását segítő 
intézkedések:
– általános intézkedések, ideértve az olyan 
adó-, pénzügy-, jogi és más politikákat, 
amelyek támogatják a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználását
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– külön intézkedések a 12. és a 13. 
cikkben foglalt követelmények teljesítése 
érdekében;
iv. a közlekedésben a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználásának támogatását segítő 
intézkedések:
– általános intézkedések, ideértve az olyan 
adó-, pénzügy-, jogi és más politikákat, 
amelyek támogatják a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználását
– külön intézkedések a 12. és a 13. , 
valamint a 15–17. cikkben foglalt 
követelmények teljesítése érdekében;
v. külön intézkedések a biomasszából 
előállított energia felhasználásának 
támogatása érdekében:
– általános intézkedések, ideértve az olyan 
adó-, pénzügy-, jogi és más politikákat, 
amelyek támogatják a megújuló 
forrásokból előállított energia 
felhasználását
– külön intézkedések az új biomassza 
mobilizálására az alábbi elvek 
figyelembevételével:
• a célok eléréséhez szükséges biomassza 
mennyisége
• meg kell határozni a biomassza típusát 
és eredetét
• a biomassza hozzáférhetőségének/a 
benne rejlő lehetőségeknek/importjának 
és a kitűzött célnak egymással 
összeegyeztethetőnek kell lennie
• intézkedéseket kell kidolgozni a 
biomassza hozzáférhetőségének növelése 
érdekében, figyelembe véve más 
biomassza-felhasználókat (mezőgazdaság 
és az erdőgazdálkodáson alapuló 
szektorok).
f) Értékelések:
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i. a megújuló energia előállítására 
alkalmazott egyes technológiák elvárt 
teljes hozzájárulása a villamosenergia-
fogyasztásban, a fűtésben és hűtésben, 
valamint a közlekedésben felhasznált, 
megújuló forrásból előállított energia 
részarányaira vonatkozó, kötelező, 2020-
ig teljesítendő, illetve kötelező, időközi 
célkitűzések megvalósításához
ii. a 2020-ra megállapított bruttó és végső 
energiafogyasztás a dolgok szokásos 
menete szerinti forgatókönyv és egy 
hatékonysági forgatókönyv szerint

iii. a 2001/42/EK (SEA) irányelvben 
meghatározott stratégiai környezetvédelmi 
értékelés, amely magában foglalja a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
felhasználásának környezetvédelmi előnyeit 
és hatásait.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos uniós erőfeszítések nagy része a megújuló 
energiaforrásokba történő befektetések nemzeti keretének javításán keresztül fog 
megvalósulni. A Bizottság ezért legkésőbb 2010. március 31-ig egy világos, összehangolt 
mintát bocsát a tagállamok rendelkezésére a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti 
cselekvési tervek elkészítéséhez, hogy megkönnyítse a nemzeti cselekvési tervek benyújtását és 
azt követő elemzését.

Módosítás 36
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok legkésőbb 2010. március 
31-ig bejelentik a Bizottságnak nemzeti 
cselekvési tervüket.

(2) A tagállamok legkésőbb 2010. március 
31-ig bejelentik a Bizottságnak a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó cselekvési 
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tervüket.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiákkal foglalkozó cselekvési terveket annak érdekében, hogy meg lehessen 
különböztetni a többi energiával kapcsolatos cselekvési tervtől, megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó cselekvési terveknek nevezzük, ahogy azt az Európai Parlament elfogadta a Britta 
Thomsen képviselő által készített, a megújuló energiával kapcsolatos európai útitervről szóló 
INI jelentés kapcsán (a 2007. szeptember 25-i P6-TA(2007)0406. számú európai parlamenti 
állásfoglalás).

Módosítás 37
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó cselekvési terv valamely 
tagállam részéről a (2) bekezdésnek 
megfelelően történő benyújtását követő 
három hónapon belül a Bizottság azon az 
alapon, hogy az nem tartalmazza az (1b) 
bekezdésben előírt valamennyi elemet 
vagy nem egyeztethető össze az I. 
mellékletben kitűzött kötelező célokkal, 
visszautasíthatja a tervet vagy annak 
bármely szempontját. Ebben az esetben a 
tagállam módosításokat javasol; a 
cselekvési terv nem számít jóváhagyottnak 
mindaddig, amíg a Bizottság el nem 
fogadja a módosításokat. A Bizottság az 
elutasító határozatát megindokolja.

Or. en

Indokolás

A tagállam előrelépésének nyomon követése és az előírásoknak való meg nem felelés gyors és 
hatékony kezelése érdekében szigorúbb eljárásokat kell elfogadni a megújuló 
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energiaforrásokra vonatkozó, benyújtott cselekvési tervek tekintetében. Ez utóbbinak további 
kötelezettséget kell rónia a tagállamra.

Módosítás 38
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – f alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a kisebb projektek számára könnyített 
jóváhagyási eljárást dolgoztak ki; valamint

f) a kisebb projektek számára könnyített 
jóváhagyási eljárást dolgoztak ki, a 
decentralizált megújuló eszközök, mint 
például a fényelektromosságon, a 
termikus napenergián alapuló eszközök, a 
kisméretű biomassza-kemencék, a 
kisméretű, biogázzal üzemelő kapcsolt 
energiatermelő mikroegységek esetében 
pedig a jóváhagyási eljárást az illetékes 
kormányzati szervnek benyújtott egyszerű 
bejelentés váltja fel; valamint

Or. en

Indokolás

A nehézkes jóváhagyási eljárás helyett alkalmazott egyszerű bejelentés felgyorsítja a 
megújuló energia előállítására szolgáló, kisméretű és decentralizált eszközök elterjedését.

Módosítás 39
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
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előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében.

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy 

b) helyileg korlátozott mértékben 
rendelkezésre álló megújuló energiaforrások.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrások minden új építkezés vagy nagyobb felújítás során kötelező 
beépítése kulcsfontosságú a megújuló energia elterjedésének felgyorsítása érdekében.

Módosítás 40
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
12. cikk 4 bekezdés  bevezető rész és a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető:

(4) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
írniuk a megújuló energiaforrásból 
előállított energia minimálisan 
felhasználandó szintjét az új vagy felújított 
épület tekintetében. Az ilyen minimális 
szinttől való eltérés átlátható módon és az 
alábbiakkal kapcsolatos kritériumok 
alapján engedélyezhető: 

a) passzív, alacsony vagy nulla energia-
felhasználású épületek alkalmazása; vagy

a) a szigetelési előírások és a használt 
fűtési technológia kombinációjával 
meghatározott épületenergia-
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hatékonyság, ideértve a kombinált hő- és 
villamosenergia-termelést.

Or. de

Indokolás

Az új épületek építésekor a megújuló energiák használata sok esetben megvalósítható jelentős 
többletköltségek nélkül. De további technológiai választási lehetőségeknek is nyitva kell 
állniuk a befektetők előtt, mivel azok gyakorta még költséghatékonyabban járulnak hozzá az 
ellátás biztonságának és az éghajlat védelmének céljaihoz. A meglévő épületek esetében 
azonban gyakran magas többletköltségekkel jár a megújuló energiák használatához szükséges 
berendezések későbbi beszerelése, és e költségek esetenként változnak. Itt a kormányzati 
pénzügyi támogatásnak nagyobb értelme van, mint az építési szabályozásnak, amelyek 
jelentősen emelnék a költségeket a meglévő épületek esetében és bürokratikus ellenőrzési 
eljárásokkal járnának.

Módosítás 41
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok, valamint regionális és 
helyi hatóságaik 2010-től kezdve 
proaktívan támogatják energiatöbbletet 
termelő házak koncepcióit a kormányzati 
és magánjellegű lakásépítés területén, és 
az energiatöbbletet termelő épületeket 
legkésőbb 2015-ben előírássá teszik.
A tagállamok, valamint regionális és 
helyi hatóságaik előírják, hogy saját 
épületeik és az állami vagy állami jellegű 
hatóságok nemzeti, regionális vagy helyi 
szintű épületeit a megújuló energia 
felhasználásának zászlóshajóprojektjévé 
alakítják, és 2012-től kezdve azokra az 
energiatöbblet-termelés normáit 
alkalmazzák.

Az összes állami és állami jellegű épület 
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tetőzetét harmadik személyek rendelkezésére 
bocsátják megújuló energiák termelésére 
szolgáló berendezések telepítését célzó 
beruházások céljára.

Or. en

Indokolás

A tagállamok helyi és regionális hatóságaikkal együtt koordinálják a meglévő épületállomány 
felújítására vonatkozó koncepciókat, a meglévő rendszerek modernizálását vagy új távfűtési 
és hűtési rendszerek építését és a megújuló energia fokozatos beépítését.

Módosítás 42
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását.
A tagállamok az energiafogyasztást jelölő 
címkéket vagy ökocímkéket vagy – ha 
vannak ilyenek – más nemzeti vagy
európai szinten kidolgozott megfelelő 
tanúsítványokat vagy szabványokat 
alkalmaznak az ilyen rendszerek és 
berendezések használatának 
előmozdítására.

(5) Az építési szabályokban és 
törvényekben a tagállamoknak elő kell 
mozdítaniuk a megújuló energiával 
üzemeltetett fűtő- és hűtőrendszerek és a 
jelentős energiafogyasztás-csökkenést 
eredményező berendezések alkalmazását, 
különösen a városi térségekben, ahol 
ezeket a rendszereket különösen 
használják. A tagállamok az 
energiafogyasztást jelölő címkéket vagy 
ökocímkéket vagy – ha vannak ilyenek –
más nemzeti vagy európai szinten 
kidolgozott megfelelő tanúsítványokat 
vagy szabványokat alkalmaznak az ilyen 
rendszerek és berendezések használatának 
előmozdítására.

Or. en

Indokolás

Az EU regionális politikája szempontjából kulcsfontosságú a megújuló energiaforrások 
városi dimenziója használatának hangsúlyozása, a megújuló energiával üzemeltetett fűtő- és 
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hűtőrendszerek ösztönzésével összefüggésben.

Módosítás 43
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A hőszivattyúk esetében a tagállamok 
azokat a hőszivattyúkat támogatják, 
amelyek megfelelnek a 2007/742/EK 
határozatban az ökocímkék tekintetében 
meghatározott 
minimumkövetelményeknek.

törölve

Or. en

Indokolás

A környezeti levegőt használó hőszivattyú nem tekinthető megújuló energiaforrásnak. Az 
energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról szóló 
2006/32/EK irányelv alapján inkább energiahatékonysági követelménynek tekinthetők.

Módosítás 44
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a hőszivattyúk üzembe 

(3) A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki – amennyiben azok még nem 
állnak rendelkezésre a vonatkozó nemzeti 
képzési programokban – a kisméretű 
biomassza-bojlerek és -tűzhelyek, a 
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helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek.
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

fotovoltaikus napenergia és a termikus 
napenergia rendszerek és a hőszivattyúk 
üzembe helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek.
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

Or. de

Indokolás

A legtöbb tagállamban a szakképzés magas színvonalára figyelemmel ez a javasolt tanúsítási 
rendszer túlságosan messzire mutat. 

Módosítás 45
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a hőszivattyúk üzembe 
helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján
megadott képesítést.

(3) A tagállamok képesítési rendszereket 
dolgoznak ki a kisméretű biomassza-
bojlerek és -tűzhelyek, a fotovoltaikus 
napenergia és a termikus napenergia 
rendszerek és a geotermikus rendszerek
üzembe helyezői számára. Ezek a minősítő 
rendszerek a IV. mellékletben 
meghatározott kritériumokra épülnek. 
Minden tagállam elismeri a más 
tagállamok által ezen kritériumok alapján 
megadott képesítést.

Or. en

Indokolás

A környezeti levegőt használó hőszivattyúk nem tartoznak a megújuló energiaforrásokról 
szóló rendelet hatálya alá. A hőszivattyúk helyett a geotermikus energia tartozik oda.
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Módosítás 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok megállapodnak a 
regionális és helyi hatóságok részvételével 
egyes együttműködési vonalak 
kialakításában, hogy lehetővé tegyék azok 
számára a teljes részvételt az információs, 
figyelemfelkeltő, útmutató és képzési 
programok kifejlesztésében.

Or. es

Indokolás

A regionális és helyi hatóságok fontos szerepet töltenek be az oktatásban és képzésben, és 
egyre gyakrabban fordulnak hozzájuk a polgárok azzal a kéréssel, hogy javítsák a jelenleg 
nyújtott információk színvonalát.

Módosítás 47
Markus Pieper

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A távvezeték-hálózat megbízhatósága 
és biztonsága fenntartásának sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 

(2) A távvezeték-hálózat megbízhatósága 
és biztonsága fenntartásának sérelme 
nélkül a tagállamok biztosítják, hogy a 
szállítórendszer és az elosztórendszer 
üzemeltetői saját ellátási területükön 
szavatolják a megújuló energiaforrásokból 
előállított villamos energia szállítását és 
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elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A 
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi.

elosztását. Rendelkeznek továbbá arról, 
hogy a távvezeték-hálózathoz való 
hozzáférésnél a megújuló 
energiaforrásokból előállított villamos 
energia elsőbbséget élvezzen. A
szállítórendszer üzemeltetői a 
villamosenergia-termelő létesítményektől 
érkező hálózati terhelés elosztása során 
előnyben részesítik a megújuló 
energiaforrásokat felhasználó 
villamosenergia-termelő létesítményeket, 
amennyiben ezt a nemzeti villamosenergia-
rendszer biztonsága lehetővé teszi, és 
amennyiben a kombinált hő- és 
villamosenergia termelő erőművek 
működését ez nem érinti.

Or. de

Indokolás

A megújuló energiák, valamint a kombinált hő- és villamosenergia-termelés 
népszerűsítésének és használatának egyaránt célja az ellátás biztonságának fokozása és az 
éghajlat védelme, és azokat egyformán fontos eszköznek kell tekinteni e célok teljesítésében. 
Egyedi esetekben az érintett erőmű ellátás biztonságához és éghajlat védelméhez való 
hozzájárulását értékelni kell, egyidejűleg figyelembe véve a gazdasági vonatkozásokat is. 

Módosítás 48
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság és az érintett tagállamok 
összehangolt megközelítést fognak 
kialakítani a szélenergia és tengeri 
energia kiaknázására az Északi-tengeren 
és a Balti-tengeren. E tervnek részét 
fogják képezni az ésszerűsített 
engedélyezési eljárások. A szükséges 
tengeri és parti hálózati infrastruktúra 
projektje egyaránt elsőbbséget fog élvezni 
a transzeurópai hálózatokra (TEN) 
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vonatkozó kezdeményezésben. 
A Bizottság és az érintett tagállamok 
összehangolt megközelítést fognak 
kialakítani a szélre és a termikus 
napenergiára épülő villamosenergia 
kapacitásainak kiaknázására a 
mediterrán térség EU-hoz tartozó és azon 
kívüli országaiban egyaránt. A szükséges 
hálózati infrastruktúra projektje 
elsőbbséget fog élvezni a transzeurópai 
hálózatokra (TEN) vonatkozó 
kezdeményezésben.

Or. en

Indokolás

Az Északi-tenger és Balti-tenger tengeri szélenergiájában és tengeri energiájában, valamint a 
mediterrán térség termikus napenergiára és szélenergiára épülő villamos energiájában rejlő 
lehetőségek kiaknázását egy összehangolt megközelítés meg fogja könnyíteni, és annak 
elsőbbséget kell élveznie a TEN-kezdeményezésben.

Módosítás 49
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk  8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) A tagállamok, valamint regionális és 
helyi hatóságaik megteszik a szükséges 
lépéseket, hogy a távfűtési infrastruktúrát 
annak fejlesztésével alkalmassá tegyék a 
nagy biomasszából, a napenergiát és 
geotermikus energiát felhasználó 
berendezésekből nyert távfűtés és a 
távhűtés előállítása növekedésének 
befogadására. A tagállamok nemzeti 
cselekvési terveikben fel fogják mérni egy 
új infrastruktúra kiépítésének 
szükségességét a 2020-as nemzeti célok 
eléréséhez szükséges központilag 
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előállított megújuló fűtés- és 
hűtésmennyiség integrációjának 
megkönnyítése érdekében.

Or. en

Indokolás

A megújuló energiaforrásokból előállított fűtés és hűtés széles körben való elterjesztése a 
szükséges távfűtési és távhűtési infrastruktúra elérhetőségén fog múlni. A nemzeti, regionális 
és helyi hatóságok kulcsfontosságú szerepet töltenek be e tekintetben.

Módosítás 50
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – c al pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók fogyasztásáért adható 
pénzügyi támogatásra való jogosultság 
megállapítása.

c) az energia célú biomassza 
fogyasztásáért adható pénzügyi 
támogatásra való jogosultság 
megállapítása.

Or. en

Indokolás

E jogszabály kiterjed minden biomasszából előállított energiára, nem csak a szállítási 
ágazatban üzemanyagként használtra. Az e cikkben lefektetett fenntarthatósági kritériumnak 
nem szabad a szállítási célú üzemanyagokra korlátozódnia, mivel valamennyi biomassza-
előállításnak – így a hő- és villamos áram-előállításban használtnak is – lehet olyan 
kapcsolódó hatása, amellyel foglalkozni kell.
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Módosítás 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2008 januárjában már üzemelő 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók esetében az első 
albekezdést 2013. április 1-jétől kell 
alkalmazni.

A 2009 júniusában már üzemelő 
létesítményekben előállított 
bioüzemanyagok és egyéb folyékony bio-
energiahordozók esetében az első 
albekezdést 2015. január 1-jétől kell 
alkalmazni.

Or. es

Indokolás

A jelenlegi megfogalmazásban sok olyan EU-régió, amelyek támogatási rendszerekkel 
népszerűsítették a bioüzemanyagok előállítását, kizárásra kerülne az ezzel az irányelvvel 
megállapított rendelkezések köréből. Az érdekeltek számára a jogbiztonság megteremtése 
céljából szükséges ésszerű időt hagyni számukra, hogy gyártási eljárásaikat a szigorúbb 
kibocsátási követelményekhez igazíthassák.

Módosítás 52
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, biomasszából előállított 
szállítási célú üzemanyag a következőkből 
előállított üzemanyagra vonatkozik:

a) hulladék vagy maradékanyagok, 
ideértve a biogázt,
b) olyan használaton kívüli, erodált, vagy 
gyengén termő földterületen termelt 
nyersanyag, amelynek nettó 
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szénkibocsátása 10 éven át negatív a 
földhasználat megváltozásából eredő 
kibocsátás tekintetében;

c) olyan nyersanyagból származó üzemanyag, 
amely nem eredményez a földhasználat 
megváltozásából eredő, közvetlen vagy 
közvetett kibocsátást. 

Or. en

Módosítás 53
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat 
nem lehet a biológiai sokféleség 
szempontjából elismerten nagy értéket 
képviselő földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 
januárjában vagy azt követően az alábbi 
besorolásúak voltak, tekintet nélkül arra, 
hogy a földterület továbbra is ilyen 
besorolású-e:

(3) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett, nem szállítási célú 
üzemanyagok előállítására szolgáló 
biomasszát nem lehet jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani, kivéve, ha az jogszerű és 
szabályozott hulladékáramból, 
fahulladékból vagy megőrzésre irányuló 
jogszerű gazdálkodási gyakorlatokból 
származik. A fentiek között szerepelnek 
azon földterületek, amelyek 1990-ben 
vagy azt követően az alábbi besorolásúak 
voltak, tekintet nélkül arra, hogy a 
földterület továbbra is ilyen besorolású-e:

-a) nagy természetvédelmi értékkel 
rendelkező terület;

a) jelentős emberi tevékenységtől mentes 
erdő, azaz olyan erdő, amelyben nem 
történt ismert jelentős emberi beavatkozás, 
vagy amelyben a legutolsó jelentős emberi 
beavatkozás elég régen történt ahhoz, hogy 
a természetes fajösszetétel és a természetes 
folyamatok helyreállhassanak;

a) jelentős emberi tevékenységtől mentes 
erdő, azaz olyan erdő, amelyben nem 
történt ismert jelentős emberi beavatkozás, 
vagy amelyben a legutolsó jelentős emberi 
beavatkozás elég régen történt ahhoz, hogy 
a természetes fajösszetétel és a természetes 
folyamatok helyreállhassanak;

b) természetvédelmi célokra kijelölt b) természetvédelmi célokra kijelölt 
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területek, hacsak nem bizonyítható, hogy a 
nyersanyag termelés nem ellentétes az 
említett célokkal.

területek, hacsak nem bizonyítható, hogy a 
nyersanyag termelés nem ellentétes az 
említett célokkal.

c) a biológiai sokféleség szempontjából 
nagy értéket képviselő gyepterület, azaz 
nagy fajgazdagságot mutató nem 
trágyázott és nem degradálódott
gyepterület.

c) a biológiai sokféleség szempontjából 
nagy értéket képviselő gyepterület, azaz a 
természetes fajtaösszetételt és ökológiai 
jellemzőket fenntartó, nem trágyázott 
gyepterület.

A Bizottság meghatározza a kritériumokat, 
valamint a földrajzi térségeket, amelynek 
figyelembevételével megállapítható, hogy 
mely gyepterületekre terjed ki a c) pont 
alkalmazási területe. Az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ilyen intézkedést a 
21. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

A Bizottság meghatározza a kritériumokat, 
valamint a földrajzi térségeket, amelynek 
figyelembevételével megállapítható, hogy 
mely gyepterületekre terjed ki a c) pont 
alkalmazási területe. Az irányelv nem 
alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására irányuló ilyen intézkedést a 
21. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
ellenőrzéssel történő szabályozási 
bizottsági eljárással összhangban kell 
elfogadni.

Or. en

Módosítás 54
Jan Březina

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat 
nem lehet jelentős szénkészletekkel 
rendelkező földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 
januárjában az alábbi besorolásúak 
voltak és már nem ilyen besorolásúak:

(4) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagok és egyéb 
folyékony bio-energiahordozók 
előállítására használt nyersanyagokat a 
következő forrásokból kell beszerezni:

a) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az év 
jelentős részében vízzel borított vagy vízzel 
átitatott földterület, beleértve a tőzeges 
ősmocsarakat is; 

a) az MCPFE fenntartható 
erdőgazdálkodásra vonatkozó 
kritériumainak vagy más regionális 
erdőgazdálkodási politika keretében 
kidolgozott hasonló kritériumoknak 
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megfelelő gazdálkodás és kitermelés alatt 
állnak, betartva a nemzeti erdészeti és 
környezetvédelmi jogszabályokat;

b) összefüggő erdőterület, azaz több mint 
1 hektárra kiterjedő, 5 méternél magasabb 
fákkal és 30%-ot meghaladó lombkorona-
fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in 
situ elérni képes fákkal borított terület.

b) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az 
év jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület, beleértve a 
tőzeges ősmocsarakat is; az (1) 
bekezdésben említett célokra kitermelt 
tőzeg mennyisége nem haladhatja meg 
annak éves természetes képződését.

E bekezdés rendelkezéseit nem lehet 
alkalmazni, ha a terület a nyersanyag 
kitermelésének időpontjában a 2008 
januárjában meglévő besorolással 
megegyező besorolású volt.

Or. en

Indokolás

Hasznos lenne lehetővé tenni a tőzeg megújuló energiaforrásként való használatát, de olyan 
feltételek mellett, amelyek biztosítanák annak fenntarthatóságát.

Módosítás 55
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett bioüzemanyagokat és 
egyéb folyékony bio-energiahordozókat
nem lehet jelentős szénkészletekkel 
rendelkező földterületekről származó 
nyersanyagból előállítani, azaz olyan 
földterületekről, amelyek 2008 
januárjában az alábbi besorolásúak voltak 
és már nem ilyen besorolásúak:

(4) Az (1) bekezdésben említett célokra 
figyelembe vett nem szállítási célú 
üzemanyagok előállítására szolgáló 
biomasszát nem lehet jelentős 
szénkészletekkel rendelkező 
földterületekről származó nyersanyagból 
előállítani, azaz olyan földterületekről, 
amelyek 1990-ben az alábbi besorolásúak 
voltak és már nem ilyen besorolásúak:

a) vizes élőhelyek, azaz tartósan vagy az 
év jelentős részében vízzel borított vagy 
vízzel átitatott földterület, beleértve a 
tőzeges ősmocsarakat is;

a) vizes élőhelyek 
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aa) ősmocsarak,
b) összefüggő erdőterület, azaz több mint 1
hektárra kiterjedő, 5 méternél magasabb 
fákkal és 30%-ot meghaladó lombkorona-
fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in 
situ elérni képes fákkal borított terület. 

b) összefüggő erdőterület, azaz több mint 0,5
hektárra kiterjedő, 5 méternél magasabb fákkal 
és 10%-ot meghaladó lombkorona-
fedettséggel, illetve e küszöbértékeket in situ 
elérni képes fákkal borított terület; 

E bekezdés rendelkezéseit nem lehet 
alkalmazni, ha a terület a nyersanyag 
kitermelésének időpontjában a 2008 
januárjában meglévő besorolással megegyező 
besorolású volt.

ba) szavanna és cserjés, azaz vegyes fás, 
bokros és gyepes területek, amelyek nagy 
szénkészleteket tárolnak;

bb) állandó gyepterület, azaz szabad legelő és 
rét, amelyeken legalább 20 éve gyepterületre 
jellemző vegetáció él és azt legeltetési célra 
használják

Or. en

Módosítás 56
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Függetlenül attól, hogy az 
alapanyagot a Közösség területén belül 
vagy azon kívül termesztették, az energia 
célú biomasszát az (1) bekezdésben 
említett célra csak abban az esetben lehet 
figyelembe venni, ha a termeléséhez 
felhasznált nyersanyagot az alábbi 
feltételeknek megfelelően termelték: 
a) a helyi közösségek és a bennszülöttek 
földhöz fűződő jogainak tiszteletben 
tartása a bennszülött népek jogairól szóló 
ENSZ-nyilatkozatban és más vonatkozó 
nemzetközi keretekben meghatározottak 
szerint:
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- a földhasználat joga igazolható és azt 
jogszerűen nem vitathatják az igazolható 
jogokkal rendelkező helyi közösségek;
- a föld energiacélú biomassza termelésére 
való felhasználása nem csorbítja más 
felhasználók jogos, szokásos vagy 
hagyományos jogait azok önkéntes, 
előzetes és tájékozott hozzájárulása 
nélkül, és
b) eljárások léteznek a helyi népességgel 
és érdekcsoportokkal saját intézményeiken 
keresztül történő konzultációra és 
kommunikációra;
c) a munkavállalók egészségére és 
biztonságára, valamint a minimálbérre 
vonatkozó nemzeti jogszabályok betartása;
d) a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
vonatkozó egyezményeinek és 
ajánlásainak betartása; 
e) a kisbirtokos mezőgazdasági 
termelőkkel megkötött, ésszerű, átlátható 
és betartott szerződések. Különösen:
- a megegyezés szerinti kifizetéseket 
időben kell teljesíteni, valamint minden 
költségről, díjról és illetékről előzetesen 
egyértelmű tájékoztatást kell nyújtani és 
meg kell állapodni;
- a nyersanyagok, a szolgáltatás és a 
termelés árképzését egyértelműen meg 
kell magyarázni

- az adósságtörlesztő rendszereknek teljesen 
átláthatónak kell lenniük, és ésszerű 
kamatlábbal kell működniük.

Or. en



PE407.810v01-00 44/49 AM\727576HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás 57
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
15 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. Az e cikknek megfelelően előállított 
bioüzemanyagoknak és egyéb folyékony 
bio-energiahordozóknak az (1) 
bekezdésben említett célokra való 
figyelembevételét a tagállamok más 
fenntarthatósági indokok alapján nem 
utasíthatják el.

törölve

Or. en

Módosítás 58
Jana Bobošíková

Irányelvre irányuló javaslat
16a. cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16a) cikk (új) 
Fenntarthatósági szempont élelmiszer-

biztonsági nézőpontból
Bioüzemanyagokat és egyéb folyékony 
bio-energiahordozókat főszabályként nem 
szabad élelmiszer-előállításra fenntartott 
földterületen termeszteni.

Or. cs

Indokolás

Az irányelv hatását az ENSZ és a Világbank elemzéseire(amelyek azt mutatják, hogy az 
élelmiszerválság legfőbb oka a bioüzemanyagok magas költsége) és az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség által a Bizottság terve (amelynek célja annak biztosítása, hogy 
2020-ra a bioüzemanyagok a teljes üzemanyagfogyasztás 10%-át tegyék ki) tekintetében 
kifejtett kifogásokra figyelemmel kell vizsgálni.
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Módosítás 59
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – a alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a bioüzemanyagok esetében, ahol a 
bioüzemanyag előállítási módra 
vonatkozó, az üvegházhatású gázok 
kibocsátásában jelentkező megtakarítás 
alapértelmezett értéke a VII. melléklet A. 
vagy B. részében került meghatározásra, 
ennek az alapértelmezett értéknek az 
alkalmazásával;

törölve

Or. en

Módosítás 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) állami támogatás ezen energiák 
támogatására, amibe beletartozhat a 
strukturális alapok energiatechnológiai 
kutatás és fejlesztés céljaira történő 
felhasználása, az európai stratégiai 
energiatechnológiai tervvel 
összhangban.

Or. es
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Indokolás

A közösségi eszközök – mint a strukturális alapok – felhasználásának erősítenie kell ezeken a 
területeken a kutatási, fejlesztési és innovációs kapacitást.

Módosítás 61
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – k a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) a megújulóenergia-beruházások 
regionális fejlesztési célokra gyakorolt, 
becsült hatása.

Or.

Módosítás 62
Jana Bobošíková

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A Bizottság nyomonköveti a 
Közösségben felhasznált bioüzemanyagok 
és egyéb folyékony bio-energiahordozók 
eredetét, az ezek előállítása által a 
közösségi földhasználatra gyakorolt hatást 
és az ellátást biztosító főbb harmadik 
országokat. A nyomonkövetés során a 
tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentéseket, a vonatkozó harmadik 
országok által benyújtott jelentéseket, 
illetve a kormányközi szervezetek 
jelentéseit, a tudományos kutatásokat és 
minden más releváns információt 

(1) A Bizottság nyomonköveti a 
Közösségben felhasznált bioüzemanyagok 
és egyéb folyékony bio-energiahordozók 
eredetét, az ezek előállítása által a 
közösségi földhasználatra gyakorolt hatást 
és az ellátást biztosító főbb harmadik 
országokat. A nyomonkövetés során a 
tagállamok által a 19. cikk (1) 
bekezdésének megfelelően benyújtott 
jelentéseket, a vonatkozó harmadik 
országok által benyújtott jelentéseket, 
illetve a kormányközi szervezetek 
jelentéseit, a tudományos kutatásokat és 
minden más releváns információt 
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figyelembe vesznek. A Bizottság ezen 
kívül nyomonköveti a biomassza 
energiaelőállítási célú felhasználásával 
összefüggő árutőzsdei árváltozásokat és az 
élelmezésbiztonságra gyakorolt bármilyen 
kapcsolódó pozitív vagy negatív hatást

figyelembe vesznek. A Bizottság ezen 
kívül nyomonköveti a biomassza 
energiaelőállítási célú felhasználásával 
összefüggő árutőzsdei árváltozásokat és az 
élelmezésbiztonságra az előállító 
harmadik országokban gyakorolt 
bármilyen kapcsolódó pozitív vagy negatív 
hatást Ugyanakkor figyelembe veszi az 
ENSZ és a Világbank jelentéseit.

Or. cs

Indokolás

Az ENSZ és a Világbank közelmúltbeli elemzései azt jelzik, hogy az élelmiszerválság fő oka a 
bioüzemanyag-előállítás magas költsége. A Bizottságnak figyelembe kell vennie ezeket a 
tanulmányokat.

Módosítás 63
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 5 bekezdés – d a alpont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a tagállami és regionális 
megújulóenergia-termelésbe történő 
beruházások regionális növekedésre és 
foglalkoztatásra gyakorolt hatása.

Or. en

Módosítás 64
Jill Evans

Irányelvre irányuló javaslat
I. melléklet  B pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 3. cikk (2) bekezdésében említett A 3. cikk (2) bekezdésében említett
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ütemterv-előirányzatnak a megújuló 
energiaforrásokból előállított energia 
tekintetében a következő részarányokat 
kell betartania:

kötelező érvényű minimális időközi 
céloknak a megújuló energiaforrásokból 
előállított energia tekintetében a következő 
részarányokat kell betartaniuk:

Or. en

Indokolás

A 2020-ra tervezett EK- és tagállami célok átlagos teljesítése érdekében kötelező érvényű 
időközi célokat is el kell fogadni. Az ezen I. melléklet B. részében javasolt ütemterv nagyon 
alacsony értékekről indul, és a 2020. évet megelőző évekre ütemezi a megújuló energiák 
legnagyobb részarányát. Ha ezt az ütemet a tagállamok nem tartják, nehéz lesz a 2020-ra 
kitűzött célt teljesíteniük. Ezért azt a legalapvetőbb minimumnak kell tekinteni.

Módosítás 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Irányelvre irányuló javaslat
 VII C melléklet  C pont  16 bekezdés  2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni, kivéve 
a mezőgazdasági növényi maradványokat, 
ideértve a szalmát, a kipréselt cukornádat, 
a héjakat, a kukoricacsöveket és a 
dióhéjat. A negatív energiatartalmú 
társtermékeket nulla energiatartalommal 
rendelkezőnek kell tekinteni a számítás 
során.

A bioüzemanyagok és egyéb folyékony 
bio-energiahordozók esetében minden 
társterméket, beleértve a 14. pont hatálya 
alá nem tartozó villamos energiát is, e 
számításhoz figyelembe kell venni. A 
negatív energiatartalmú társtermékeket 
nulla energiatartalommal rendelkezőnek 
kell tekinteni a számítás során. 

Or. es

Indokolás

Egyes termékeket mint például a szalmát  melléktermékként és nem maradványként kell 
kezelni. A szalmát sok tagállamban használják az állattenyésztésben takarmányként, így meg 
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kell engedni annak az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egyenlegébe történő 
beleszámítását.
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