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11.1.2018 A8-0392/328 

Módosítás  328 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 kötelező nemzeti 

célértékek egészítenek ki. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/329 

Módosítás  329 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 

1 cikk 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia támogatására. Kötelező uniós 

célkitűzéstállapít meg a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiának a 

teljes bruttó energiafogyasztásban 

képviselt 2030-as összarányára 

vonatkozóan. Emellett szabályokat állapít 

meg a megújuló forrásokból történő 

villamosenergia-termelés, a saját termelésű 

megújuló villamosenergia-fogyasztás és a 

fűtési- és hűtési-, illetve a közlekedési 

ágazatban történő megújulóenergia-

használat pénzügyi támogatása, a 

tagállamok és harmadik országok 

közötti regionális együttműködés, a 

származási garanciák, a közigazgatási 

eljárások, valamint a tájékoztatás és képzés 

tekintetében. A bioüzemanyagokra, a 

folyékony bio-energiahordozókra és a 

biomassza-tüzelőanyagokra vonatkozó 

fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-

kibocsátáscsökkentési kritériumokat állapít 

meg. 

Ez az irányelv közös keretet hoz létre a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia támogatására. Kötelező minimális 

uniós célkitűzést állapít meg a megújuló 

energiaforrásokból előállított energiának a 

teljes bruttó energiafogyasztásban 

képviselt 2030-as összarányára 

vonatkozóan. Ezen uniós célkitűzést a 

tagállamoknak – kötelező nemzeti 

célkitűzések révén – együttesen kell 

megvalósítaniuk. Emellett szabályokat 

állapít meg a megújuló forrásokból történő 

villamosenergia-termelés, a saját termelésű 

megújuló villamosenergia-fogyasztás, a 

megújulóenergia-közösségek és a fűtési- 

és hűtési-, illetve a közlekedési ágazatban 

történő megújulóenergia-használat 

pénzügyi támogatása, a tagállamok és 

harmadik országok közötti regionális 

együttműködés, a származási garanciák, a 

közigazgatási eljárások, a tájékoztatás és 

képzés, valamint a megújuló forrásokból 

származó energia villamosenergia-

hálózathoz és távfűtési/távhűtési 

infrastruktúrához való hozzáférése 
tekintetében. A bioüzemanyagokra, a 

folyékony bio-energiahordozókra és a 

biomassza-tüzelőanyagokra vonatkozó 

fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-

kibocsátáscsökkentési kritériumokat állapít 
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meg. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/330 

Módosítás  330 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 – cím 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A 2030-ra kötelezően elérendő átfogó 

uniós cél 

A 2030-ra kötelezően elérendő átfogó 

uniós cél és kötelező nemzeti célok 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/331 

Módosítás  331 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A tagállamok együttesen 

biztosítják, hogy 2030-ban az Unió teljes 

bruttó energiafogyasztásának legalább 

27 %-át megújuló energiaforrásokból 

előállított energia képezze. 

(1) Az egyes tagállamok biztosítják, 

hogy 2030-ban a megújuló forrásokból 

előállított energia teljes bruttó 

energiafogyasztáson belüli, ezen 

irányelvvel összhangban kiszámított 

részaránya elérje legalább a nemzeti 

átfogó célkitűzésükben erre az évre az I. 

melléklet A. részében szereplő táblázat 

negyedik oszlopában megállapított 

részarányt. Ezek a kötelező nemzeti 

célkitűzések összhangban vannak azzal a 

kötelező uniós célkitűzéssel, hogy 2030-ig 

megvalósuljon a megújuló 

energiaforrásoknak az Unió teljes bruttó 

energiafogyasztásában való legalább 

35%-os részaránya. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/332 

Módosítás  332 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az egyes tagállamoknak az átfogó 

2030-as célhoz való hozzájárulását az 

integrált nemzeti energia- és éghajlat-

politikai tervek keretében kell 

meghatározni és jelenteni a Bizottság felé 

az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendelet 3–5. és 9–11. cikkének 

megfelelően. 

törölve 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/333 

Módosítás  333 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Cornelia Ernst, Takis Hadjigeorgiou, 

Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 – 4 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A Bizottság támogató keret 

létrehozásával segíti a tagállamok 

ambiciózus munkáját, többek között 

elősegíti az uniós alapok, különösen a 

pénzügyi eszközök fokozottabb 

igénybevételét, kiemelt figyelmet fordítva 

a megújuló energiákkal kapcsolatos 

projektek tőkeköltségeinek csökkentésére. 

(4) A Bizottság támogató keret 

létrehozásával segíti a tagállamok 

ambiciózus munkáját, többek között 

elősegíti az uniós alapok fokozottabb 

igénybevételét, kiemelt figyelmet fordítva 

a megújuló energiákkal kapcsolatos 

projektek tőkeköltségeinek csökkentésére. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0392/334 

Módosítás  334 

Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Jiří 

Maštálka, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 

18 cikk – 6 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (6a) A tagállamok törekednek arra, 

hogy jó minőségű munkahelyeket 

hozzanak létre az ágazatban. E célból a 

tagállamok a szociális partnerekkel 

közösen globális képzési és 

készségfejlesztési stratégiát dolgoznak ki a 

megújuló energiák ágazatában. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/335 

Módosítás  335 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 – 14 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A Bizottság felhatalmazást kap 

arra, hogy a 32. cikknek megfelelően 

felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban 

határozza meg az e cikkben előírt rendszer 

működésének nyomon követésére 

vonatkozó szabályokat. 

(14) A tagállamok kétévente értékelik a 

származási garanciák rendszereinek 

működését, és jelentést készítenek arról. 

Ezeket a jelentéseket nyilvánosságra kell 

hozni, és azoknak független értékelést kell 

tartalmazniuk arról, hogy a garanciák 

miként járulnak hozzá a megújuló energia 

fogyasztásának alakulásához. A Bizottság 

felhatalmazást kap arra, hogy a 32. cikknek 

megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusokban határozza meg az e cikkben 

előírt rendszer működésének nyomon 

követésére vonatkozó szabályokat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0392/336 

Módosítás  336 

Paloma López Bermejo, Cornelia Ernst, Dimitrios Papadimoulis 

a GUE/NGL 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 

I melléklet – A rész 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Nemzeti átfogó célkitűzések a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2020. évi teljes 

bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára1 

A. Nemzeti átfogó célkitűzések 

 A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a 2005. évi 

teljes bruttó energiafogyasztásban 

képviselt részaránya (S2005) 

Célkitűzés a megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a 2020. évi teljes 

bruttó energiafogyasztásban képviselt 

részarányára (S2020) 

Belgium 2,2 % 13 % 

Bulgária 9,4 % 16 % 

Cseh Köztársaság 6,1 % 13 % 

Dánia 17,0 % 30 % 

Németország 5,8 % 18 % 

Észtország 18,0 % 25 % 

Írország 3,1 % 16 % 

Görögország 6,9 % 18 % 

Spanyolország 8,7 % 20 % 

Franciaország 10,3 % 23 % 

Horvátország 12,6%  20 %  

Olaszország 5,2 % 17 % 

Ciprus 2,9 % 13 % 

Lettország 32,6 % 40 % 

Litvánia 15,0 % 23 % 

Luxemburg 0,9 % 11 % 

Magyarország 4,3 % 13 % 

Málta 0,0 % 10 % 

Hollandia 2,4 % 14  % 

Ausztria 23,3 % 34 % 

Lengyelország 7,2 % 15 % 

Portugália 20,5 % 31 % 

                                                 
1 Az e mellékletben foglalt nemzeti célkitűzések megvalósítása érdekében ki kell emelni, hogy a 

környezetvédelmi állami támogatásokra vonatkozó útmutatók elismerik a megújuló forrásokból 

előállított energiát előmozdító nemzeti támogatási rendszerek folyamatos szükségességét. 
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Románia 17,8 % 24 % 

Szlovénia 16,0 % 25 % 

Szlovák 

Köztársaság 

6,7 % 14 % 

Finnország 28,5 % 38 % 

Svédország 39,8 % 49 % 

Egyesült 

Királyság 

1,3 % 15 % 

 

Módosítás 

Nemzeti átfogó célkitűzések a megújuló energiaforrásokból előállított energiának a 2030. évi 

teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt részarányára1 

A. Nemzeti átfogó célkitűzések 

 A megújuló energiaforrásokból 

előállított energiának a 2005. évi 

teljes bruttó energiafogyasztásban 

képviselt részaránya (S2005) 

Célkitűzés a megújuló 

energiaforrásokból előállított 

energiának a 2030. évi teljes bruttó 

energiafogyasztásban képviselt 

részarányára (S2030) 

Belgium 2,2 % 26 % 

Bulgária 9,4 % 29 % 

Cseh 

Köztársaság 6,1 % 26 % 

Dánia 17,0 % 45 % 

Németország 5,8 % 34 % 

Észtország 18,0 % 38 % 

Írország 3,1 % 33 % 

Görögország 6,9 % 33 % 

Spanyolország 8,7 % 36 % 

Franciaország 10,3 % 38 % 

Horvátország   12,6 %   34 % 

Olaszország 5,2 % 32 % 

Ciprus 2,9 % 27 % 

Lettország 32,6 % 52 % 

Litvánia 15,0 % 38 % 

Luxemburg 0,9 % 24 % 

Magyarország 4,3 % 27 % 

Málta 0,0 % 28 % 

Hollandia 2,4 % 29 % 

Ausztria 23,3 % 48 % 

Lengyelország 7,2 % 28 % 

Portugália 20,5 % 46 % 

Románia 17,8 % 39 % 

Szlovénia 16,0 % 38 % 

                                                 
1 Az e mellékletben foglalt nemzeti célkitűzések megvalósítása érdekében ki kell emelni, hogy a 

környezetvédelmi állami támogatásokra vonatkozó útmutatók elismerik a megújuló forrásokból 

előállított energiát előmozdító nemzeti támogatási rendszerek folyamatos szükségességét. 
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Szlovák 

Köztársaság 6,7 % 27 % 

Finnország 28,5 % 50 % 

Svédország 39,8 % 63 % 

Egyesült 

Királyság 1,3 % 32 % 

Or. en 

 

 


