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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/324 

Módosítás  324 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

José Blanco López 

az S&D képviselőcsoport nevében 

Fredrick Federley 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

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 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Ezért helyénvaló a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

részarányára vonatkozó kötelező uniós 

célkitűzést legalább 27%-ban 

meghatározni. A tagállamoknak az e cél 

eléréséhez történő hozzájárulásaikat 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai terveik részeként kell 

meghatározniuk, az [energiaunió 

irányításáról szóló] rendeletben előírt 

irányítási folyamat révén. 

(7) Ezért helyénvaló a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

részarányára vonatkozó kötelező uniós 

célkitűzést legalább 35%-ban 

meghatározni, amelyet nemzeti 

célkitűzéseknek kell kísérniük. A 

tagállamok számára csak kivételesen, 

objektív és megkülönböztetésmentes 

kritériumokon alapuló, kellőképpen 

indokolt, mérhető és ellenőrizhető 

körülmények között lehet megengedni, 

hogy maximum 10%-ban eltérjenek a 

számukra előzetesen meghatározott 

célértéktől. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/325 

Módosítás  325 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dario Tamburrano 

 

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 

2 cikk – 2 bekezdés – a a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

aa) „saját megújulóenergia-fogyasztó”: 

a(z) [a villamosenergia-piac szerkezetének 

átalakítására vonatkozó] irányelvben 

meghatározott olyan aktív felhasználó, aki 

vagy amely a saját ingatlanján – ami lehet 

többek között társasház, kereskedelmi vagy 

megosztott szolgáltató létesítmény vagy 

zárt elosztórendszer – megújuló 

forrásokból előállított elektromos energiát 

fogyaszt, azt tárolhatja és értékesítheti is; 

azonban a nem háztartási saját 

megújulóenergia-fogyasztók esetében az 

említett tevékenységek nem jelenthetik fő 

kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenységüket; 

aa) „saját megújulóenergia-fogyasztó”: 

a(z) [a villamosenergia-piac szerkezetének 

átalakítására vonatkozó] irányelvben 

meghatározott olyan aktív felhasználó vagy 

ezek együttesen eljáró csoportja, aki vagy 

amely a saját ingatlanján – ami lehet 

többek között társasház, lakóövezet, 

kereskedelmi, ipari vagy megosztott 

szolgáltató létesítmény, egyazon zárt 

elosztórendszerben vagy különböző 

telephelyeken virtuális megosztási 

rendszerek létrehozása és működtetése 

révén – megújuló forrásokból előállított 

elektromos energiát fogyaszt, azt tárolhatja 

és értékesítheti is. A nem háztartási saját 

megújulóenergia-fogyasztók esetében az 

említett tevékenységek nem jelenthetik fő 

kereskedelmi vagy szakmai 

tevékenységüket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/326 

Módosítás  326 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

José Blanco López 

az S&D 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 

19 cikk – 13 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Amennyiben az energiaszolgáltatók 

megújuló energiaforrásokból vagy nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

származó energiát értékesítenek a 

felhasználók részére a megújuló 

energia vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó 

energia környezetvédelmi vagy egyéb 

előnyeinek a feltüntetésével, a 

tagállamok előírják , hogy az 

energiaszolgáltatók a megújuló 

energiaforrásokból vagy a nagy hatásfokú 

kapcsolt energiatermelésből származó 

energia mennyiségére vagy részesedésére 

vonatkozó információkat származási 

garanciák bemutatásával adják meg . 

(13) Amennyiben az energiaszolgáltatók 

megújuló energiaforrásokból vagy nagy 

hatásfokú kapcsolt energiatermelésből 

származó energiát értékesítenek a 

felhasználók részére a megújuló energia 

vagy nagy hatásfokú kapcsolt 

energiatermelésből származó energia 

környezetvédelmi vagy egyéb előnyeinek a 

feltüntetésével, a tagállamok előírják, hogy 

az energiaszolgáltatók a megújuló 

energiaforrásokból vagy a nagy hatásfokú 

kapcsolt energiatermelésből származó 

energia mennyiségére vagy részesedésére 

vonatkozó információkat származási 

garanciák bemutatásával adják meg.  

A tagállamok megfelelő mechanizmusokat 

hoznak létre annak érdekében, hogy 

lehetővé tegyék az energiatermelők 

számára annak bizonyítását, hogy a 

villamos energiát új és a meglévőket 

kiegészítő, megújuló energiaforrásokat 

hasznosító létesítményekben termelték.   

E célból a tagállamok a megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia vonatkozásában „származási 

garancia plusz” származási garancia 

címkét adnak ki, amennyiben az alábbi 

feltételek teljesülnek:   

a) a termelés befejezésének időpontja 

legfeljebb tíz évvel haladja meg a 
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létesítmény a hálózathoz való 

csatlakoztatásának időpontját; és 

b) a létesítmény nem részesült 

támogatásban valamely nemzeti 

támogatási rendszerből. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/327 

Módosítás  327 

Claude Turmes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Dario Tamburrano 

 

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 

21 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) jogosultak virtuális megosztási 

rendszerek létrehozására és 

működtetésére külön telephelyeken 

termelt villamos energia fogyasztása, 

tárolása és értékesítése céljából; 

 (A módosítást elfogadása esetén a 180. és 

a 181. módosítás közé kell beilleszteni) 

Or. en 

 


