
 

AM\1143319HU.docx  PE614.329v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/291 

Módosítás  291 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

az S&D 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 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i a. a tagállam 2030-as bruttó 

végsőenergia-fogyasztáson belül a 

megújuló forrásból származó energiára 

vonatkozó, a(z) .../.../EU irányelv 

[2009/28/EK irányelv COM(2016) 767 

javaslat szerinti átdolgozása] 3. cikke és 

Ia. melléklete szerint meghatározott 

nemzeti célja, a 2021-től a megújuló 

energiaforrásokból előállított energia 

rendszeres előállítását biztosító, az e 

rendelet Ia. mellékletében 

meghatározottak szerinti progresszív 

pályával. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/292 

Módosítás  292 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

az S&D 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 b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 i b. Az ia. alpontban említett pálya: 

 i. kiindulópontja az (EU).../... irányelv 

[2009/28/EK irányelvnek a 

COM(2016) 767 javaslat szerinti 

átdolgozása] I. melléklete A. részének 

harmadik oszlopában a 2020-ban a 

megújuló forrásokból előállított energia. 

Ha valamely tagállam felülmúlja a 2020-

ra vonatkozó kötelező erejű nemzeti célját, 

a rá vonatkozó pálya kiindulópontja a 

2020-ban elért szint lehet; 

 ii. legalább három referenciapontból áll, 

amely az Ia. mellékletben 

meghatározottak szerint az előző két vagy 

három év átlaga; 

 iii. eléri legalább a 2030-ra vonatkozóan 

meghatározott nemzeti célját. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/293 

Módosítás  293 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0402/2017 

Michèle Rivasi 

Az energiaunió irányítása 

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

 

Rendeletre irányuló javaslat 

27 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Amennyiben a megújuló energia területén 

– a (3) bekezdésben meghatározott uniós 

szintű intézkedések sérelme nélkül – a 

Bizottság a 2023-ban a 25. cikk (1) és (2) 

bekezdése alapján elvégzett értékelése 

alapján azt a következtetést vonja le, hogy 

a 25. cikk (2) bekezdésében említett uniós 

lineáris pálya közösen nem teljesül, akkor 

a tagállamok 2024-ig biztosítják, hogy a 

kialakult hiányosságokat további 

intézkedésekkel megszüntetik, mint 

például: 

Amennyiben a megújuló energia területén 

– a (3) bekezdésben meghatározott uniós 

szintű intézkedések sérelme nélkül – a 

Bizottság a 25. cikk (1) és (2) bekezdése 

alapján elvégzett értékelése alapján azt a 

következtetést vonja le, hogy valamely 

tagállam – különösen amiatt, hogy 2022-

ben, 2025-ben és 2027-ben nem felel meg 

az Ia. mellékletben meghatározott 

referenciapontoknak – nem ér el 

megfelelő haladást a 2030-ig elérendő 

nemzeti céljának történő megfelelést 

illetően, az érintett tagállamok biztosítják, 

hogy a pályájuk tekintetében felmerülő 

hiányosságokat egy éven belül olyan 

további intézkedésekkel megszüntetik, 

amilyen például: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/294 

Módosítás  294 

Claude Turmes, Michèle Rivasi 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Gunnar Hökmark, Angélique Delahaye 

a PPE képviselőcsoport nevében 

Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin 

az S&D 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 

 NEMZETI PÁLYÁK A MEGÚJULÓ 

ENERGIAFORRÁSOKBÓL 

ELŐÁLLÍTOTT ENERGIÁNAK A 2020 

ÉS 2030 KÖZÖTTI TELJES BRUTTÓ 

ENERGIAFOGYASZTÁSBAN 

KÉPVISELT RÉSZARÁNYÁRA 

 A 4. cikk (2) bekezdésének második 

albekezdésében említett ütemterv a 

következő referenciapontokat tartalmazza: 

 S2020 + 0,20 (S2030 – S2020), átlagosan 

a 2021–2022 közötti kétéves időszakban; 

 S2020 + 0,45 (S2030 – S2020), átlagosan 

a 2023–2025 közötti időszakban; és 

 S2020 + 0,70 (S2030 – S2020), átlagosan 

a 2025–2027 közötti kétéves időszakban; 

 ahol 

 S2020 = cél az adott tagállam esetében 

2020-ban a 3. cikk és az I. melléklet A 

része alapján [a 2009/28/EK irányelv 

átdolgozása a COM(2016) 767 által 

javasolt formában] 
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 és 

 S2030 = cél az adott tagállam esetében 

2030-ban. 

Or. en 

 


