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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/286 

Módosítás  286 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 pont – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a [2009/28/EK irányelv 

COM(2016) 767 javaslat szerinti 

átdolgozása] 3. cikkében említett kötelező 

uniós cél elérése érdekében, amely szerint 

2030-ra a megújuló energia részarányának 

el kell érnie a 27%-ot, az e célhoz való 

hozzájárulás a tekintetben, hogy a 

tagállamokban mekkora a megújuló 

forrásokból származó energiának a bruttó 

végsőenergia-fogyasztásában való 

részaránya 2030-ban, az e hozzájárulásra 

vonatkozó, 2021-től kezdődő lineáris 

pályával együtt; 

i. a [2009/28/EK irányelv 

COM(2016) 767 javaslat szerinti 

átdolgozása] 3. cikkében említett kötelező 

uniós cél elérése érdekében, amely szerint 

2030-ra a megújuló energia részarányának 

el kell érnie a(z) [XX]%-ot, az e célhoz 

való hozzájárulás a tekintetben, hogy a 

tagállamokban mekkora a megújuló 

forrásokból származó energiának a bruttó 

végsőenergia-fogyasztásában való 

részaránya 2030-ban, az e hozzájárulásra 

vonatkozó, 2021-től kezdődő pályával 

együtt, [az átdolgozott 2009/28/EK 

irányelv] 3. cikkével összhangban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/287 

Módosítás  287 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 pont – ii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a megújuló energia bruttó 

végsőenergia-fogyasztásban elért 

ágazatonkénti részarányára vonatkozó 

nemzeti pályák 2021 és 2030 között a 

fűtési és hűtési, a villamosenergia- és a 

közlekedési ágazatban; 

ii. a megújuló energia bruttó 

végsőenergia-fogyasztásban elért 

ágazatonkénti részarányára vonatkozó 

indikatív tagállami pályák 2021 és 2030 

között a fűtési és hűtési, a villamosenergia- 

és a közlekedési ágazatban; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/288 

Módosítás  288 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 pont – iii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. a 2021 és 2030 között a megújuló 

energia összesített és ágazatonkénti 

pályáinak elérésére a tagállamok által 

felhasználni tervezett megújulóenergia-

technológiák szerinti pályák, beleértve a 

várható teljes bruttó végsőenergia-

fogyasztást technológiánkénti és 

ágazatonkénti bontásban, Mtoe-ben 

kifejezve, valamint a teljes tervezett 

beépített teljesítményt, technológiánkénti 

és ágazatonkénti bontásban, MW-ban 

kifejezve; 

iii. a 2021 és 2030 között a megújuló 

energia összesített és ágazatonkénti 

pályáinak elérésére a tagállamok által 

felhasználni tervezett megújulóenergia-

technológiák szerinti indikatív pályák, 

beleértve a várható teljes bruttó 

végsőenergia-fogyasztást 

technológiánkénti és ágazatonkénti 

bontásban, Mtoe-ben kifejezve, valamint a 

teljes tervezett beépített teljesítményt, 

technológiánkénti és ágazatonkénti 

bontásban, MW-ban kifejezve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/289 

Módosítás  289 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont – 2 pont – iii a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 iii. a) A tagállamok nem lineáris, két 

referenciaponttal rendelkező csökkentési 

pályát is követhetnek az Ia. melléklet 

szerint, ha ez gazdaságilag vagy 

műszakilag hatékonyabb és nem érinti a 

megújuló energiára vonatkozó, 2030-ra 

kitűzött kötelező uniós cél elérését. A 

tagállamok ezt a nem lineáris csökkentési 

pályát és e pálya követésének okait az 

integrált nemzeti energia- és 

éghajlatpolitikai tervben határozzák meg 

a 9–12. cikkek szerint. 

 Ha [a COM(2016) 767 javaslat szerint 

átdolgozott 2009/28/EK irányelv] 3. 

cikkében említett, a megújuló energiára 

vonatkozó, 2030. évi kötelező uniós célhoz 

való hozzájárulás nem korlátozható a 

meghatározott pályának megfelelően, a 

tagállamok a Bizottság számára a 18. cikk 

szerint benyújtandó, későbbi integrált 

nemzeti energia- és éghajlatpolitikai 

eredményjelentéseikben kifejtik ezen 

eltérés okait, valamint azt, hogy milyen 

intézkedések segítségével térhet vissza a 

tagállam a pályájára; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/290 

Módosítás  290 

Julie Girling, Evžen Tošenovský 

az ECR képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

(COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)) 

 

Rendeletre irányuló javaslat 

I a melléklet (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Ia. MELLÉKLET: PÁLYA 

 A 4. cikk a) pontja (2) bekezdésének 

második albekezdésében említett pálya a 

következő referenciapontokat tartalmazza: 

 i. 2023: S2020 + 0,2 (S2030 - S2020) 

 ii. 2025: S2020 + 0,4 (S2030 - S2020) 

Or. en 

 


