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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/308 

Módosítás  308 

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 

2 cikk – 2 bekezdés – 18 a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (18 a) „makrorégió”: két vagy több olyan 

tagállamból álló csoportosulás, amely az 

energiaunió öt dimenziójának legalább az 

egyikét lefedő strukturált partnerségben 

vesz részt. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/309 

Módosítás  309 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

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 – -1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (-1) Amennyiben az integrált nemzeti 

energia- és éghajlatpolitikai tervek 9. cikk 

szerinti értékelése alapján a Bizottság azt 

a következtetést vonja le, hogy a tagállami 

célkitűzések nem elégségesek az Unió 

2030-ra a megújuló energiaforrások és az 

energiahatékonyság vonatkozásában 

meghatározott kötelező átfogó 

célkitűzéseinek közös eléréséhez, 

felkérheti azokat a tagállamokat, amelyek 

esetében elégtelennek ítéli meg a 

célkitűzéseket, hogy a kollektív 

célkitűzések megfelelő szintjének 

biztosítása érdekében növeljék 

célkitűzéseik szintjét. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/310 

Módosítás  310 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

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 – -1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 -1 a. A megújuló energia területén a 

Bizottságnak az 5. cikk (1) bekezdésében 

felsorolt körülményeket kell figyelembe 

vennie a 12. cikkben említett értékelésére 

vonatkozó objektív kritériumként. Azok a 

tagállamok, amelyek célkitűzései az Ia. 

mellékletben előírt képlet alkalmazásával 

kapott értéknél alacsonyabbak, 

megfelelően növelik a célkitűzésüket. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

11.1.2018 A8-0402/311 

Módosítás  311 

Carlos Zorrinho, Theresa Griffin, José Blanco López 

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 

 1. A 2030-ra vonatkozó tagállami 

célkitűzések az alábbi, százalékpontban 

kifejezett elemek összegéből állnak: 

 a) az I. mellékletében megállapított, 2020-

ra vonatkozó kötelező tagállami nemzeti 

célkitűzés; 

 b) átalányalapú hozzájárulás  („Cátalány”); 

 c) az egy főre jutó GDP összegén alapuló 

hozzájárulás („CGDP”); 

 d) potenciál alapú hozzájárulás 

(„Cpotenciál”); 

 e) a tagállam összekapcsoltsági szintjét 

tükröző hozzájárulás („Cösszekapcsoltság”). 

 2. A Cátalány  értéknek minden tagállam 

esetében azonosnak kell lennie. A 

tagállamok Cátalány hozzájárulásai 

együttesen a 2030-ra és 2020-ra szóló 

uniós célkitűzések közötti különbség 30%-

át teszik ki. 

3. ACGDP hozzájárulást az uniós átlaghoz 

viszonyított, egy főre jutó GDP index 

alapján osztják fel a tagállamok között, 

ahol az egyes tagállamok vonatkozásában 

az index felső értékhatárát az uniós átlag 

150%-ában határozzák meg. A tagállamok 

CGDP hozzájárulásai együttesen a 2030-ra 

és 2020-ra szóló uniós célkitűzések közötti 

különbség 30%-át teszik ki. 

4. A Cpotenciál hozzájárulást a megújuló 

energiaforrások 2030. évi tagállami 
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arányai közötti, a PRIMES EUCO3535 

forgatókönyvben és az adott tagállam 

2020-ra vonatkozó kötelező nemzeti 

céljában feltüntetett különbség alapján 

osztják fel a tagállamok között. A 

tagállamok Cpotenciál hozzájárulásai 

együttesen a 2030-ra és 2020-ra szóló 

uniós célkitűzések közötti különbség 30%-

át teszik ki. 

5. A Cösszekapcsoltság hozzájárulást az uniós 

átlaghoz viszonyított, villamosenergia-

hálózatok összekapcsoltságára vonatkozó 

részesedési index alapján osztják fel a 

tagállamok között, ahol az egyes 

tagállamok vonatkozásában az index felső 

értékhatárát az uniós átlag 150%-ában 

határozzák meg. A tagállamok 

Cösszekapcsoltság hozzájárulásai együttesen a 

2030-ra és 2020-ra szóló uniós 

célkitűzések közötti különbség 10%-át 

teszik ki. 

Or. en 

 


