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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/313 

Módosítás  313 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az egyes tagállamok biztosítják, 

hogy a megújuló forrásokból előállított 

energiának a közlekedés valamennyi 

formájában felhasznált részaránya 2030-

ban legalább az egyes tagállamokban 

közlekedési célra felhasznált végső 

energiafogyasztás 12%-a legyen. A 

megújuló energiaforrásokból származó 

energia teljes energiafogyasztáson belüli 

12%-os részarányára vonatkozóan kitűzött 

cél elérése érdekében 2021. január 1-jétől 

kezdve a tagállamok megkövetelik a 

tüzelőanyag-forgalmazóktól, hogy 

legalább 15%-ban megújuló energiát 

használjanak, a 25. cikknek megfelelően. 

 E célkitűzés teljesítése érdekében az 

üvegházhatású gázok kibocsátása 

tekintetében a bioüzemanyagok és biogáz 

használatának köszönhetően elért 

megtakarításoknak meg kell felelniük a 

26. cikk (7) bekezdésében említett 

kritériumoknak a fosszilis 

üzemanyagokkal a 28. cikk (1) 

bekezdésében említett módszerekkel való 

összehasonlítás esetén. 

 Amennyiben az élelmiszerből és 

takarmányból előállított bioüzemanyagok 

részesedése egy tagállamban 2% alatt van, 

és ezáltal nem elegendő a tüzelőanyag-

forgalmazó kötelezettsége és a 
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közlekedésre vonatkozó 12%-os célkitűzés 

közötti különbség fedezésére, az adott 

tagállam ennek megfelelően legfeljebb 

2%-ra kiigazíthatja a 7. cikk (1) 

bekezdésében meghatározott határértéket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0392/314 

Módosítás  314 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – cím 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia kapcsán nyújtott pénzügyi 

támogatás 

A megújuló energiaforrásokból előállított 

energia kapcsán nyújtott támogatás 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Módosítás  315 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 3. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott uniós cél elérése érdekében 

a tagállamok az állami támogatásokra 

vonatkozó szabályokkal összhangban 

támogatási programokat alkalmazhatnak. A 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia támogatását célzó 

programokat úgy kell megtervezni, hogy 

azok ne vezessenek a villamosenergia-

piacok szükségtelen torzulásához, és 

biztosítsák, hogy a termelők figyelembe 

vegyék a villamosenergia-kínálat és -

kereslet alakulását, valamint a hálózat 

esetleges korlátait. 

(1) A 3. cikkben meghatározott uniós 

és nemzeti célok elérése vagy azok 

meghaladása érdekében a tagállamok az 

EUMSZ 195. cikke szerint, valamint 107. 

és 108. cikke alkalmazásával támogatási 

programokat alkalmazhatnak. 

 A nyersanyagpiacok szükségtelen 

torzítását elkerülendő a biomasszából 

előállított megújuló energiára vonatkozó 

támogatási rendszereket úgy kell 

kialakítani, hogy azok elkerüljék a 

biomassza nem megfelelő 

felhasználásának ösztönzését, elsősorban 

az energiatermelés terén, amennyiben 

léteznek nagyobb hozzáadott értéket 

létrehozó ipari vagy anyagfelhasználási 

módok, ami azt is magában foglalhatja, 

hogy prioritást biztosítanak a hulladékok 

és maradványanyagok felhasználásának. 

A tagállamoknak figyelembe kell venniük 

a rendelkezésre álló fenntartható 



 

AM\1143310HU.docx  PE614.327v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

biomassza forrásokat. 

 A megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia támogatását célzó 

programoknak piacalapúnak kell lenniük, 

hogy azok ne vezessenek a 

villamosenergia-piacok torzulásához, és 

biztosítsák, hogy a termelők figyelembe 

vegyék a villamosenergia-kínálat és -

kereslet alakulását, valamint a 

rendszerintegrációs költségeket vagy a 

hálózat esetleges korlátait. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Módosítás  316 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

7 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

32. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

IX. melléklet A. és B. részében foglalt 

alapanyag-jegyzékek további bővítése 

céljából, azonban ez a felhatalmazás az 

alapanyagok jegyzékből való törlésére 

nem terjed ki. 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, összhangban van az uniós 

fenntarthatósági kritériumokkal, és 

alátámasztja azt a következtetést, hogy a 

szóban forgó alapanyag nem teremt 

további földterületek bevonása iránti 

igényt, hanem a hulladék és a 

maradványok hasznosítását támogatja, de 

nem jár jelentős mértékű torzító hatásokkal 

a (mellék-) termékek, hulladékok vagy 

maradványanyagok piacain, továbbá hogy 

érdemi megtakarítást eredményez az 

üvegházhatású gázok kibocsátásában a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, és nem 

jár a környezetet és a biológiai sokféleséget 

érő negatív hatások kockázatával. 

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 

32. cikkel összhangban felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 

IX. melléklet A. és B. részében foglalt 

alapanyag-jegyzékek módosítása céljából. 

Mindegyik felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusnak egy, a mindenkori legújabb 

tudományos és technikai haladásról készült 

elemzésen kell alapulnia, amely 

megfelelően figyelembe veszi a 

körforgásos gazdaság, a 2008/98/EK 

irányelvben meghatározott 

hulladékhierarchia alapelveit, összhangban 

van az uniós fenntarthatósági 

kritériumokkal, és alátámasztja azt a 

következtetést, hogy a szóban forgó 

alapanyag nem teremt további földterületek 

bevonása iránti igényt, hanem a hulladék és 

a maradványok hasznosítását támogatja, de 

nem jár jelentős mértékű torzító hatásokkal 

a (mellék-) termékek, hulladékok vagy 

maradványanyagok piacain, továbbá hogy 

az életciklus-alapú kibocsátáselemzés 

alapján érdemi megtakarítást eredményez 

az üvegházhatású gázok kibocsátásában a 

fosszilis tüzelőanyagokhoz képest, és nem 

jár a környezetet és a biológiai sokféleséget 

érő negatív hatások kockázatával. 



 

AM\1143310HU.docx  PE614.327v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Módosítás  317 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A legalább 20MW tüzelőanyag-kapacitású 

létesítményekben biomassza-

tüzelőanyagokból előállított villamos 

energia csak akkor vehető figyelembe az 

(1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett 

célok tekintetében, ha a 2012/27/EU 

irányelv 2. cikkének 34. pontjában szereplő 

meghatározásnak megfelelő nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

származik. Az (1) bekezdés a) és b) pontja 

tekintetében ez a rendelkezés csak a [3 

years from date of adoption of this 

Directive] után működésbe lépő 

létesítmények esetében alkalmazandó. Az 

(1) bekezdés c) pontja tekintetében ez a 

rendelkezés nincs kihatással a [3 years 

from date of adoption of this Directive]-ig 

jóváhagyott állami támogatási 

programokra. 

A legalább 20MW tüzelőanyag-kapacitású 

létesítményekben biomassza-

tüzelőanyagokból előállított villamos 

energia csak akkor vehető figyelembe az 

(1) bekezdés a), b) és c) pontjában említett 

célok tekintetében, ha a 2012/27/EU 

irányelv 2. cikkének 34. pontjában szereplő 

meghatározásnak megfelelő nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

származik, szilárd fosszilis tüzelésű 

erőművekből átalakított létesítményekben 

állítják elő, vagy nagy hatásfokú 

villamosenergia-technológia 

alkalmazásával állítják elő, amely 

megfelel az elérhető legjobb technológiára 

vonatkozó, az (EU) 2017/1442 

végrehajtási határozatban meghatározott 

kapcsolódó energiahatékonysági 

szinteknek. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Módosítás  318 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

26 cikk – 10 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Az (1) bekezdés a), b) és c) 

pontjában említett célokból a tagállamok 

a biomassza-tüzelőanyagok tekintetében 

további fenntarthatósági követelményeket 

is megállapíthatnak. 

törölve 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/319 

Módosítás  319 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

VI melléklet – B rész – a pont – 3 bekezdés – a pont 1 képlet 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

MEGTAKARÍTÁS = (E-F(t) – EB(t)/ E-F 

(t) 

 

MEGTAKARÍTÁS = (E-F(t) – EB(t))/ E-F 

(t) 

 

Or. en 

Indokolás 

A javasolt képlet matematikai szempontból helytelen. A meglévő képlet matematikai 

szempontból helyes: a méretet figyelmen kívül hagyó olyan arányt ad, amely a 100%-hoz 

viszonyított ÜHG-csökkentés százalékát adja ki.  

E módosítás elválaszthatatlanul összekapcsolódik a bizottsági javaslattal módosított 

rendelkezések tekintetében benyújtott más módosításokkal. Erre a módosításra a szöveg belső 

logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség, és elválaszthatatlanul kapcsolódik 

más módosításokhoz. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Módosítás  320 

Seán Kelly 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2017 

José Blanco López 

A megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatása 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

IX melléklet – A rész – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) Vegyes kommunális hulladék 

biomasszahányada, amelynek nem képezi 

részét a külön gyűjtött háztartási 

hulladék, amelyre a 2008/98/EK irányelv 

11. cikke (2) bekezdésének a) pontjában 

meghatározott újrahasznosítási célértékek 

vonatkoznak; 

b) Kommunális maradékhulladék 

biomasszahányada, amely a 2008/98/EK 

irányelv szerinti elkülönített gyűjtési 

kötelezettség hatálya alá tartozik. 

Or. en 

 

 


