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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0392/337 

Módosítás  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 45%-ban 

meghatározni, és emellett kötelező nemzeti 

célkitűzéseket is rögzíteni kell. A kötelező 

nemzeti célkitűzések méltányos és 

megfelelő elosztást jelentenek. Ennek 

keretében – a tagállamok által a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

használatáért a múltban tett erőfeszítések 

figyelembevételével – helyénvaló 

megosztani a tagállamok között a 

megújuló energiaforrásokból előállított 

energia használatában megkövetelt összes 

növekedést úgy, hogy minden egyes 

tagállam részaránya a GDP szerint 

súlyozottan, kiindulási pontjaikra 

tekintettel kiigazítva, és a teljes bruttó 

energiafogyasztás arányában számítva 

egyenlő mértékben megemelkedik. A 

tagállamoknak a kötelező nemzeti 

célkitűzések elérésére irányuló jelenlegi és 

tervezett szakpolitikáikat és 

intézkedéseiket az integrált nemzeti 

energia- és éghajlat-politikai terveik 

részeként kell részletesen meghatározniuk, 

az [energiaunió irányításáról szóló] 

rendeletben előírt irányítási folyamat 
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révén. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0392/338 

Módosítás  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 

bruttó végsőenergia-fogyasztásban 

képviselt 2030-as teljes részarányára 

vonatkozóan. Ezt az 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 között határokon 

átnyúló és regionális együttműködés a 

tagállamok közötti statisztikai 

átruházásokon, közös projekteken, közös 

és nyílt ajánlattételi eljárásokon és közös 

támogatási rendszereken keresztül, a 

származási garanciák, a közigazgatási 

eljárások, a tájékoztatás és képzés, 

valamint a megújuló forrásokból 

származó energia villamosenergia- és 

gázhálózathoz és fűtési és hűtési 
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infrastruktúrához való hozzáférése és 

azok üzemeltetése tekintetében. A 

bioüzemanyagokra, a folyékony bio-

energiahordozókra és a biomassza-

tüzelőanyagokra vonatkozó 

fenntarthatósági és üvegházhatásúgáz-

kibocsátáscsökkentési kritériumokat állapít 

meg. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0392/339 

Módosítás  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 ezen irányelv alapján 

kiszámított részaránya a teljes bruttó 

energiafogyasztásukban legalább a 

nemzeti átfogó célkitűzésükben erre az 

évre az I. melléklet A. részében szereplő 

táblázat negyedik oszlopa szerint 

megállapított részarány legyen. 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 45%-

os részaránya. A tagállamok hatékonyan 

megtervezett intézkedéseket vezetnek be 

annak érdekében, hogy a megújuló 

forrásokból előállított energia részaránya 

megegyezzen az I. melléklet Aa. részében 

szereplő ütemtervben feltüntetettel, vagy 

azt meghaladja. Az említett intézkedéseket 

szerepeltetni kell az integrált nemzeti 

energia- és éghajlat-politikai tervekben, és 

azokról értesíteni kell a Bizottságot [az 

energiaunió irányításáról szóló] 

rendelettel összhangban. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Módosítás  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 – 4 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Az (1) bekezdéstől eltérve a 

tagállamok biztosítják, hogy 2021-re a 

települési hulladék égetéséből vagy a 

cementégető kemencékben folytatott 

kapcsolt égetésből nyert energia 

semmilyen pénzügyi támogatásban ne 

részesüljön. 

Or. en 

Indokolás 

Erre a módosításra azért van szükség, hogy elkerüljék a hulladékgazdálkodási hierarchiának 

való ellentmondást és a fenntarthatóbb hulladékgazdálkodási rendszerre és a körkörös 

gazdaságra történő átállás akadályozását. Valójában a települési hulladékból termelt 

energiára irányuló pénzügyi ösztönzők torzítják a hulladékpiacot azáltal, hogy viszonylag 

olcsóbbá teszik a hulladékból történő energiakinyerést a hulladék megelőzésénél vagy 

újrahasznosításánál. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Módosítás  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 – 4 b bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4b) A biomasszából előállított villamos 

energia támogatását célzó programokat 

úgy kell megtervezni, hogy azok ne 

vezessenek a nyersanyagpiacok 

torzulásához. 

Or. en 

Indokolás 

A biomasszán és különösen a faalapú biomasszán alapuló megújuló technológiák más 

felhasználókkal versenyezhetnek ugyanazért az erőforrásért. A verseny kockázatát 

hangsúlyozni kell, és a támogatási rendszereknek az energia-visszanyerés helyett az anyagok 

újrahasznosítását kell előnyben részesítenie. A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy mind 

gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból a lehető leghatékonyabban használják fel az 

erőforrást, és ösztönözniük kell a biomassza lépcsőzetes felhasználását. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Módosítás  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 – 1 bekezdés – 4 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A megújuló energiaforrásokból előállított 

energia teljes bruttó tagállami 

fogyasztásának kiszámításához az 

élelmiszer- vagy takarmánynövényekből 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és a közlekedésben 

használt biomassza-tüzelőanyagok aránya 

nem haladhatja meg a tagállamban a 

közúti és vasúti közlekedés végső 

energiafogyasztásának 7 %-át. Ez a 

határérték 2030-ban 3,8 %-ra csökken a 

X. melléklet A. részében szereplő 

ütemtervnek megfelelően. A tagállamok 

alacsonyabb határértéket is 

meghatározhatnak, és különbséget 

tehetnek az élelmiszer- és 

takarmánynövényekből előállított 

különböző típusú bioüzemanyagok, 

folyékony bio-energiahordozók és 

biomassza-tüzelőanyagok között, például 

alacsonyabb határértéket határozhatnak 

meg az élelmiszer- és 

takarmánynövényeken belül az 

olajnövényekből előállított 

bioüzemanyagok számára, figyelembe 

véve a földhasználat közvetett 

megváltozását. 

A megújuló energiaforrásokból előállított 

energia teljes bruttó tagállami 

fogyasztásának kiszámításához az 

élelmiszer- vagy takarmánynövényekből 

előállított bioüzemanyagok, folyékony bio-

energiahordozók és a biomassza-

tüzelőanyagok nem vehetők figyelembe a 

tagállam végső energiafogyasztásában. 

Or. en 
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Indokolás 

Rengeteg tudományos bizonyíték van arra, hogy a bioüzemanyagok, a folyékony bio-

energiahordozók és az élelmiszer- és takarmánynövényekből előállított biomassza-

tüzelőanyagok nagyon kevés szén-dioxid-megtakarítást kínálnak, és nem megfelelőek az 

energiaágazatban történő felhasználásra. Az Európai Uniónak azokra a tüzelőanyagokra és 

energiaforrásokra kell összpontosítania, amelyeknek ILUC-tényezője alacsony vagy nulla. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0392/343 

Módosítás  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 

25 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) 2021. január 1-jétől kezdve a 

tagállamok megkövetelik a tüzelőanyag-

forgalmazóktól, hogy az egy naptári évben 

a piacon fogyasztás vagy használat céljára 

elérhetővé tett teljes közlekedési célú 

üzemanyag-mennyiségnek egy minimális 

részét fejlett bioüzemanyagok és a IX. 

mellékletben felsorolt alapanyagokból 

előállított egyéb bioüzemanyagok és 

biogázok, valamint nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó 

üzemanyagok, hulladék-alapú fosszilis 

tüzelőanyagok és megújuló 

energiaforrásokból előállított villamos 

energia formájában nyújtsák. 

(1) 2021. január 1-jétől kezdve a 

tagállamok megkövetelik a tüzelőanyag-

forgalmazóktól, hogy az egy naptári évben 

a piacon fogyasztás vagy használat céljára 

elérhetővé tett teljes közlekedési célú 

üzemanyag-mennyiségnek egy minimális 

részét fejlett bioüzemanyagok és a IX. 

mellékletben felsorolt alapanyagokból 

előállított egyéb bioüzemanyagok és 

biogázok, valamint nem biológiai eredetű, 

folyékony vagy gáznemű, megújuló 

energiaforrásokból származó üzemanyagok 

és megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia formájában nyújtsák. 

Or. en 

Indokolás 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fosszilis tüzelőanyagok, még ha hulladék-alapúak is, 

nem tekinthetők megújuló energiaforrásnak. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Módosítás  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 

25 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés – b pont – 1 bekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a számláló kiszámításához a teljes 

közlekedési ágazat számára elérhetővé tett 

fejlett bioüzemanyagok, a IX. mellékletben 

felsorolt alapanyagokból előállított egyéb 

bioüzemanyagok és biogázok, a nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyagok, a hulladék-alapú 

fosszilis tüzelőanyagok és a közúti 

járművek számára elérhetővé tett, 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia energiatartalmát kell 

figyelembe venni. 

b) a számláló kiszámításához a teljes 

közlekedési ágazat számára elérhetővé tett 

fejlett bioüzemanyagok, a IX. mellékletben 

felsorolt alapanyagokból előállított egyéb 

bioüzemanyagok és biogázok, a nem 

biológiai eredetű, folyékony vagy 

gáznemű, megújuló energiaforrásokból 

származó üzemanyagok és a közúti 

járművek számára elérhetővé tett, 

megújuló energiaforrásokból előállított 

villamos energia energiatartalmát kell 

figyelembe venni. 

Or. en 

Indokolás 

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fosszilis tüzelőanyagok, még ha hulladék-alapúak is, 

nem tekinthetők megújuló energiaforrásnak. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0392/345 

Módosítás  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A biomassza-tüzelőanyagoknak csak akkor 

kell megfelelniük a (2)–(7) bekezdésekben 

előírt fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

kritériumoknak, ha azokat szilárd 

biomassza-tüzelőanyagok esetében 

legalább 20MW tüzelőanyag-kapacitású, 

villamos energiát, hőt vagy hűtőhatást, 

illetve tüzelőanyagot előállító 

létesítményben, gáz halmazállapotú 

biomassza-tüzelőanyagok esetében pedig 

legalább 0,5 MW elektromos kapacitást 

előállító létesítményben használják fel. A 

tagállamok ennél alacsonyabb tüzelőanyag-

kapacitású létesítményekre is 

alkalmazhatják a fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

kritériumokat. 

A biomassza-tüzelőanyagoknak csak akkor 

kell megfelelniük a (2)–(7) bekezdésekben 

előírt fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

kritériumoknak, ha azokat szilárd 

biomassza-tüzelőanyagok esetében 

legalább 1 MW tüzelőanyag-kapacitású, 

villamos energiát, hőt vagy hűtőhatást, 

illetve tüzelőanyagot előállító 

létesítményben, gáz halmazállapotú 

biomassza-tüzelőanyagok esetében pedig 

legalább 0,5 MW elektromos kapacitást 

előállító létesítményben használják fel. A 

tagállamok ennél alacsonyabb tüzelőanyag-

kapacitású létesítményekre is 

alkalmazhatják a fenntarthatósági és 

üvegházhatásúgáz-kibocsátásmegtakarítási 

kritériumokat. 

Or. en 

Indokolás 

A legtöbb biomasszát használó létesítmény kapacitása 20 MW alatt van, és nekik is 

teljesíteniük kellene a fenntarthatósági kritériumokat. 



 

AM\1143296HU.docx  PE614.327v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

11.1.2018 A8-0392/346 

Módosítás  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

az EFDD 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 – 5 bekezdés – bevezető rész 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) Az erdei biomassza 

fenntarthatatlan kitermelésének 

kockázatát minimálisra csökkentendő az 

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

célok tekintetében figyelembe vett, erdei 

biomasszából előállított bioüzemanyagok, 

folyékony bio-energiahordozók és 

biomassza-tüzelőanyagok meg kell 

feleljenek a következő követelményeknek: 

(5) Az (1) bekezdés a), b) és c) 

pontjában említett célok tekintetében 

figyelembe vett, erdei biomasszából 

előállított bioüzemanyagokat, folyékony 

bio-energiahordozókat és biomassza-

tüzelőanyagokat nem lehet előállítani 

törzsfából és farönkből. 

Or. en 

Indokolás 

Csak a hulladékokból és maradványokból származó bioenergiát szabad támogatni. 

 

 


